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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875323 Nr: 13654-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBNER AMORIM DE BRITO JUNIOR, MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

646,23(seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 232,83(duzentos e trinta e dois reais 

e oitenta e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442338 Nr: 18428-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONDENIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS SÃO CARLOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA 

VASCONCELOS - OAB:15146

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

condenada, nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 381,04 (trezentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da guia de TAXA. Ao 

Cartório não oficializado, o valor correspondente a R$ 32,36 (trinta e dois 

reais e trinta e seis centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que, para emissão de 

guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS 

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em 

CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em 

gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083777 Nr: 3326-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA STELA DE CAMPOS FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida/impugnada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

92,04(noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de 

custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. 

O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812109 Nr: 18602-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES BORGES FILHO, BERECINE MARIA DA 

SILVA, JOSIL DE MIRANDA MUNIZ, CLEMENTE ROCHA, ENEDIR ELIZABETE 

FERREIRA MENDES, ESPÓLIO DE ERZILA DE MIRANDA MUNIZ, JOÃO 

CARLOS DA SILVA, VALERIA ILSE RAIMUNDO, GERD UWE KLIEWER, 

JOÃO PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ ARI RAIMUNDO, EDNA 

VANILCE RAIMUNDO, JARI RODRIGO RAIMUNDO, ROSECLER MARIA 

RAIMUNDO CASTRO, PIETRO ERALDO MARTINELLI, LUIZ SERGIO 

CANDIDO DA SILVA, VALDINEZ ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que conforme solicitado, os autos encontram-se aguardando 

retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875934 Nr: 14052-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BENITO DO AMARAL GOES, MEIRE ALVES 

DE FRANÇA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.926,00(um mil, 

novecentos e vinte e seis reais), nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 963,00(novecentos e sessenta 

e três reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 

963,00(novecentos e sessenta e três reais), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966143 Nr: 7477-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS AUGUSTO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966146 Nr: 7480-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGCDA, JADSON JOAO SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - 

OAB:OAB/MT 26992-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922616 Nr: 45003-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024328 Nr: 34000-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO DEODATO DA SILVA, LAUDELINO RAMOS 

DA SILVA, PEDRO LUIZ DA SILVA, VAUDEVINO RAMOS DA SILVA, 

VALDENIL RAMOS DA SILVA, VAUNETE MARCINA DA SILVA, ANA 

CRISTINA DA SILVA, JOSE GUILHERME DA SILVA, REGINA MAURA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA RAMOS DA SILVA, 

ESPOLIO DE PEDRO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, 
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EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982, EVALDO GUSMAO DA ROSA 

- OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme solicitado, os autos encontram-se aguardando 

retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038777 Nr: 40979-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEIA ROCHA SILVA, MATHEUS PHELLIP ROCHA E 

ARRUDA, FABIANA ROCHA DE ARRUDA SANTOS, JORGE LUIZ DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON JARDIM FREIRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/GO 56.453-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26417A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

698,64(seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 285,24(duzentos e oitenta e cinco 

reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041920 Nr: 42494-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO KONRATH SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELMA REGINA BARBERATO 

GODOY - OAB:10814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

618,14(seiscentos e dezoito reais e catorze centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 204,74(duzentos e quatro reais e setenta e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042321 Nr: 42651-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO DE SOUZA FILES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

686,54(seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 273,14(duzentos e setenta e três 

reais e catorze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978860 Nr: 13489-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCS LOCADORA, MANUNTENÇÃO E COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADAO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.225,08 (três 

mil, duzentos e vinte e cinco reais e oito centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

1.612,54(um mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 1.612,54(um mil, seiscentos e 

doze reais e cinquenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 
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CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973622 Nr: 11038-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYLLA SANY ALMEIDA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26417A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000005 Nr: 23453-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992781 Nr: 19779-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRDS, WENNITA HAVANNE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Maryene dos Santos 

Cristo - OAB:OAB/MT 20.933, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:, 

MARYENE DOS SANTOS CRISTO - OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26417A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084291 Nr: 3540-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, MIRIAN GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795, 

PAULO RENATO PASCOTTO - OAB:17320, RENATO VALÉRIO FARIA 

DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

688,16(seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 344,08(trezentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 344,08(trezentos e quarenta e quatro 

reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, 

para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137155 Nr: 26151-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEBALDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:8.506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26.417-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169954 Nr: 40152-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARC, JOSE PAULO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169973 Nr: 40166-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM DE JESUS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIEIRO - OAB:11854, THIAGO SILVA - 

OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26.417-A, 

Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350210 Nr: 20575-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MENDONÇA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PIRES DE 

CAMARGO - OAB:250594, EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT, LUIZ SOARES DE ANDRADE - OAB:2416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT, 

VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

condenada, nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 381,04 (trezentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da guia de TAXA. Ao 

Cartório não oficializado, o valor correspondente a R$ 32,36 (trinta e dois 

reais e trinta e seis centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que, para emissão de 

guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS 

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em 

CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em 

gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381220 Nr: 16770-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR VALÉRIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - OAB:10.219 

mt, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE 

MELO LUFT - OAB:11679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE 

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099-B, MARISTELA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135.132/RJ, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6373/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

condenada, nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 381,04 (trezentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 145,20 (cento e 

quarenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da guia de TAXA. Ao 

Cartório não oficializado, o valor correspondente a R$ 32,36 (trinta e dois 

reais e trinta e seis centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que, para emissão de 

guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS 

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em 

CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em 

gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317163 Nr: 20465-80.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PEREIRA, IVONETE SCHIMASKI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

716,55(setecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), a 

que foi condenada, nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 381,04 (trezentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 303,15(trezentos 

e três reais e quinze centavos), para fins da guia de TAXA. Ao Cartório 

não oficializado, o valor correspondente a R$ 32,36 (trinta e dois reais e 

trinta e seis centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que, para emissão de 

guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS 

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em 

CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em 

gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002393 Nr: 24442-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBD, ALEXANDRE EDUARDO DIAS, CRISTIANA 

BEZERRA DE JESUS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:18.605-A

 Certifico que foi regularizada a inconsistência da numeração, devendo 

ser adotada a numeração única processual 0024442-02.2015.8.11.0041 

para todos os efeitos. Diante do exposto, nos termos do art.7º do 

Prov.12/2017-CGJ, fica intimada a parte requerida, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 557,09 (quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a 

que foi condenada, nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 143,69 (cento e 

quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, 

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914894 Nr: 40077-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, José Adolpho de Lima Avelino 

Vieira, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.T.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:14.258-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.801-A/MT, RUBIANI KELI MASSONI - OAB:12.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos, quanto as petições de fls. 92/99 e fls.101/102 no prazo 

de 05(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72872 Nr: 1795-48.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CALDEMAT CALDEIRARIA MATO GROSSO LTDA, 

TRANSPORTES IVOGLO LTDA, RIO VERMELHO VEÍCULOS LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, BANCO 

VOLKSWAGEN S.A, ORLANDO LEMOS, DARCY EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARQUES ARAÚJO - 

OAB:3049/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - OAB:3188/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482, NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B/MT, RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. José Arlindo Do Carmo, 

OAB/MT: 16.368, advogado que se encontra com carga deste feito, para 

que efetue sua devolução, no prazo de 03(três) dias, sob pena de busca 

e apreensão e demais sanções, tendo em vista o excesso de prazo em 

carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 131994 Nr: 13109-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A, EDSON TELES DE 

FIGUEIREDO JUNIOR, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT

 Visto.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS em desfavor de DU PONT DO BRASIL S/A, 

no valor de R$ 10.206,77 (dez mil, duzentos e seis reais e setenta e sete 

centavos), nos moldes previstos no art. 523, do CPC/2015.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da 

importância indicada pelo credor (R$ 10.206,77), sob pena de, não o 

fazendo, acrescer-se ao montante do débito a multa e de honorários de 

advogado no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

e seguintes do CPC/2015.

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do CPC/2015).

Decorridos os 15 (quinze) dias sem notícia de pagamento ou impugnação 

nos autos, intime-se a TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 810638 Nr: 17132-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARCIANO, EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8896, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

ROSA MARIA DUARTE RIBEIRO - OAB:15.899/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT

 Visto.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por MOACIR MARCIANO 

referente ao crédito quirografário oriundo dos autos n.º 242/1993, que 

tramitou na 7ª Vara Cível da Capital, reconhecido pela sentença proferida 

às fls. 67/68, como devido o valor de R$ 14.904,44 (quatorze mil, 

novecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), que, 

devidamente atualizado, perfaz a importância de R$ 38.921,45 (trinta e oito 

mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos).

Após o trânsito em julgado da referida sentença, o habilitante requer o 

desarquivamento do feito para propor “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA” (sic – fl. 95).

Ocorre que, embora a petição de fls. 95/101, tenha sido protocolizada sem 

a assinatura da advogada da parte autora, verifico que o pedido formulado 

não deve prosperar, eis que, na sentença exarada nos autos, a falida não 

foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, de modo que 

tal decisão, em razão do trânsito em julgado, não pode ser alterada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor MOACIR 

MARCIANO (fls. 95/101) e determino o ARQUIVAMENTO dos autos, com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775474 Nr: 28731-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LUIZ SOUZA DE CARVALHO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO MIRANDA - 

OAB:9.779 MT, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - OAB:5.794/MT, 

VALERIA SOUZA FONTANA - OAB:14.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Impulsiono estes autos, em cumprimento a Ordem de Serviço 01/2020 e 

CNGC, intimar a parte autora para no prazo de 15 dias, regularizar a 

representação processual apresentando procuração e declaração de 

hipossuficiência originais, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1206848 Nr: 7349-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS CARLOS DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392, DAIANA TAYSE TESSARO - OAB:12280/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 15499, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT
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 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1211389 Nr: 8859-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, PAL, MFDGASEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSHMP, PRP, PFDIRFLPPCP, AADCA, 

CCBBMS-CB, OA, TAP, PAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6565, EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:242.313/SP, 

ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO - PROMOTORA DE JUSTIÇA - 

OAB:PROMOTORA, FABIANA RIBEIRO MAGNO - OAB:16.517, FABIANA 

RIBEIRO MAGRO - OAB:16517/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, NADIA TARDE KUHNEN SULAS - 

OAB:8.658, OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - OAB:188139/SP, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, SANDRO 

TICIANEL - OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8.455, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABISSON RIBEIRO FERNANDES 

- OAB:38.826/BA, CARLOS CESÁR RIBEIRO DA SILVA - OAB:88.162/SP, 

CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, DRUMOND E FERNANDES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:2997/BA, Fábio Rosas - 

OAB:131.524/SP, JUSSARA OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:87.592/SP, KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND - 

OAB:33.332/BA, LUIZ ALBERTO MARTINS DE AGUIAR - 

OAB:119.675/SP, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT, VAGNER SOARES 

SULAS - OAB:8455/MT

 Procedo à Intimação do Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias, retirar a Carta Precatória nesta secretaria para a devida 

distribuição. Bem como, comprove, no prazo de 05 (cinco)dias a sua 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223266 Nr: 12571-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA BENETI, SAMANTHA RONDON 

GAHYVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, JOCLER JEFERSON PROCOPIO - OAB:19386, KLEBER 

DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, LEANDRO A. 

FELMANN - OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT, PAULO 

FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 

9.047

 Visto.

Trata-se de INCIDENTE aos autos principais da falência de OLVEPAR S/A 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO (código 80525), para análise das contas 

apresentadas por JOÃO BATISTA BENETI E SAMANTHA RONDON 

GAHYVA.

Pois bem, nos termos do que dispõe § 2º, do artigo 69, do Decreto-Lei n.º 

7.661/45, determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO publique EDITAL 

contendo aviso à falida e eventuais interessados de que as contas se 

encontram em cartório para análise e eventual impugnação, no prazo de 

10 (dez) dias úteis (Decreto-Lei n.º 7661/45 – artigo 69, § 2º).

Havendo impugnação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1231869 Nr: 15472-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO DA GUIA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR V. SOUZA & CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, LEONARDO 

MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1191459 Nr: 1868-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE LIMA, FABIO HELENE LESSA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159090 Nr: 35558-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, DARIUS CANAVARROS 

PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. FERREIRA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:7.178B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1280929 Nr: 2136-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ANIBAL MONTENARI, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ANIBAL MONTENARI 

- OAB:17.165/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 11 de 812



 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1294870 Nr: 6527-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE 

SANTARÉM/PA, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE MIRANDA BRUNO - 

OAB:, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Impulsionando os autos, republico a decisão de fls. 69: " Visto. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA DO TRABALHO 

NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de DÍNAMO 

CONSTRUTORA LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

210.000,00, no quadro geral de credores. A recuperanda se manifesta 

parcialmente favorável à habilitação de crédito do autor (fls. 49/50). O 

Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do habilitante, 

nos moldes pretendidos na exordial (fls. 52/54). Parecer do Ministério 

Público pela inclusão do crédito do autor conforme pontuado pelo 

administrador judicial (fls. 55/57). É o relatório. Decido. O presente pedido 

de habilitação de crédito veio instruído com os documentos oriundos da 

Justiça do Trabalho, que reconheceu à existência de crédito no valor 

atualizado de R$ 210.000,00, correspondente a sentença de execução 

fiscal dos autos nº 0000637-94.2016.5.08.0113. Considerando que o 

habilitante atendeu aos requisitos legais, especialmente quanto à 

atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial não se opõe ao pedido, o 

crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 

210.000,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de 

Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o administrador 

judicial proceda à inclusão do crédito de MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO – PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE 

SANTARÉM – PA, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

210.000,00, classificado no art. 83, VII, da Lei 11.101/05. Ciência ao 

Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir 

litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341624 Nr: 18136-12.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON RODRIGUES CARDOSO, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA DOS SANTOS FERREIRA 

- OAB:4851-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342913 Nr: 18378-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, LORGA 

& MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS BIGNARDI - OAB:MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1395061 Nr: 7885-95.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA APARECIDA BETTIN, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDAO DA SILVA - 

OAB:18546/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - 

MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1423927 Nr: 14265-37.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO ENGETUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BRIZZOLLA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 22456/O, HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias regularizar a representação do outorgante dos poderes 

(atos constitutivos), sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433285 Nr: 16025-21.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMAR MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR PANIS FACHINETTO - 

OAB:5864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004807 Nr: 25474-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARLA DE ALMEIDA, ANTONIO BENEDITO VIEIRA, 

ADENÚSIA GOMES DA SILVA, ANA LUIZA DE ALMEIDA NETA, ANTONIA 

SUELI CAVALLARI GOMES, ANDREIA DE FRANÇA ROSA, ABRAHÃO 

MARQUES DA SILVA, CONCEIÇAO MARTINS FERNANDES, ADEMAR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 12 de 812



RICCI, CHRISTIANE LEITE COUTINHO, CARLOS TERUO FURUKAWA 

NAKATSUGI, DIANA DA SILVA LELIS, DJULLYE MIDURI DA SILVA 

NAKANO, DANIELLE FERNANDA DONDA RAMPINI, GILSON ALVES 

CAMPOS, IRACY RODRIGUES DE SOUZA, GLADNESS DE OLIVEIRA LIMA, 

DÉVELIN DINIZ FONSECA ANTUNES, GILBERTO HANKE, FRANCISLENE DE 

ARRUDA SILVA CAMPOS, INACIA GONÇALVES GUEDES, ELIDIA LIZOTTI 

RICCI GUINCHO, EDSON ROSA CORREA, FABIO SIMÕES DA SILVA, 

FRANCISCA DA SILVA SOARES, FERNANDO GUERREIRO DE ANDRADE, 

FRANCIMAR ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA, GISELE DA SILVA REZENDE, 

GISSEL PEREIRA TEIXEIRA, IVANI DA CONCEIÇÃO LIMA CAVALCANTE, 

MARIA LUCIA BARBOSA, JOSÉ ALMEIDA DA CRUZ, MARIA CHAVES DE 

MEDEIROS, JOSÉ ANTONIO CRISANTE NETO, LUZIA LIRA DE CARVALHO, 

ROSA MARIA PAIXÃO, JOAQUIM MACENA CHAVES, LEILA SEBASTIANA 

JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA, LILIAN MERCEDES LARRAMENDI, 

REGINA LUCIA DO NASCIMENTO SOUZA, RENER SIQUEIRA LIMA, PAULO 

HENRIQUE DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE BURIN, REJIANE TAVARES DA 

COSTA, NADIA ROSA, RHANE RAMOS LIMA JADALLH, LUCELMA DE 

AQUINO NOGUEIRA CHAVEIRO, MADALENA MARIA DA FONSECA, JOAO 

GABRIEL DE ALMEIDA, JORGE PEREIRA, JOÃO CESAR DE PAULA 

CARRASCO, LUCIVAINA ALVES DE ASSIS SILVA, MUNIRA RAMOS LIMA 

JADALLAH, MARISETE RAMOS LIMA, MARIA VANETE DO NASCIMENTO 

ROSA, MARLI FRANCISCA DE OLIVEIRA RONDON, MARIA EUGENIA 

VEDELAGO DONDA, MARLY HELENA ROSA NASCIMENTO, MARIA ELISA 

POMPEU ALBUQUERQUE, NUIZA NEIDE DO PRADO SILVA, ROGERSON 

DOUGLAS FRANÇA, RODRIGO SOARES ASSUNÇÃO, ROGÉRIO 

YOSHIAKI YAMASAKI, RONIMARCIO NAVES, REINALDO SOARES DE 

SOUZA, SANDRA APARECIDA EURICH CRIVELETTO, WALDEMAR 

MARCONATO JÚNIOR, RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO, SILMA PIRES 

DA SILVA SOUZA, RENATA BURIN ZAMPRONIO, ROSIMAR GUSMAO DE 

QUEIROZ, STELLA MARE FERREIRA GOMES PULCHÉRIO, ROBSON SACHI 

VARGAS, SIRLEIDE MOREIRA DA SILVA, SANDRA APARECIDA PAIXÃO 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Silva, TRESE - BATEC 

CONSTRUTORA, MASSA FALIDA DE TRESE CONST. E INCORP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT, ULISSES 

GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Procedo à intimação da requerida para, em 5 dias, manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1319201 Nr: 12982-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE PAULA SOUSA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CALAÇA PEDROSO, MASSA FALIDA 

de GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Impulsionando o feito, intimo a massa falida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075312 Nr: 57659-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FASSA FALIDA CHICK 

PRIME DROGARIA LTDA EPP, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHICK LTDA, 

DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED MEDICAMENTO E 

PERFUMARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

THAIS APARECIDA SANTOS SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1353227 Nr: 20138-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHÃES, CLAYTON DA COSTA 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Procedo à intimação da Habilitante para, em 5 dias, manifestar-se sobre o 

pleito do requerido, bem como os pareceres do administrador judicial e do 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106474 Nr: 13167-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, BIMETAL 

INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICSSON SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMIRA MORENO RODRIGUES 

- OAB:266.462/SP, EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA - OAB:125378

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1378811 Nr: 3984-22.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO LOPES DA SILVA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar memória de cálculo, atualizado até a data do pedido da 

Recuperação Judicial e detalhar as verbas que compõem seu crédito, 

conforme previsto no art. 9º, II da lei 11.101/05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1363546 Nr: 464-54.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA DA SILVA OLIVEIRA BRUM, CARLA 

HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, IVANIO MARTINS - OAB:OAB/MT 12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar memória de cálculo, atualizado até a data do pedido da 

Recuperação Judicial e detalhar as verbas que compõem seu crédito, 

conforme previsto no art. 9º, II da lei 11.101/05.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004063 Nr: 25150-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:15.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte requerida e o 

administrador (a) judicial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o teor da petição do requerente de fls. 84/88

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1346244 Nr: 19010-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVASIO BENEDITO DA SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, SYNARA VIEIRA GUSMÃO - DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte requerida e o 

administrador (a) judicial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o teor da petição do requerente de fls. 29/36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1370268 Nr: 2042-52.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULAS & KUHNEN ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, MASSA 

FALIDA de GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT

 Procedo à intimação da Habilitante para, em 5 dias, manifestar-se sobre o 

pleito do requerido, bem como os pareceres do administrador judicial e do 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1339337 Nr: 17686-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCANIA BANCO S/A, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP, 

RODRIGO SARNO GOMES - OAB:203990/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 14.688, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1402506 Nr: 9522-81.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIO DIAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE DROGARIA DROGA CHICK 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARIO DIAS DE ANDRADE 

- OAB:405.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052382 Nr: 47583-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRSISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SERRANO CAVASSANI 

- OAB:196162, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO TESHEINER CAVASSANI - OAB:71318/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o impugnado para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949515 Nr: 60020-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZF DO BRASIL LTDA, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, 

EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIDIESEL COMÉRCIO PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI 

SUZUKI - OAB:9744/MT, TULIO CESAR ZAGO - OAB:OAB/MT 12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1339137 Nr: 17618-22.2018.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SOARES RAMOS, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - 

OAB:18887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, querendo manifestar 

no prazo de 5 dias quanto a petição apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1406685 Nr: 10424-34.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO XAVIER DE PAULA - 

OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 

01/2020 e CNGC, intimando a parte autora para no prazo de 15 dias, trazer 

aos autos procuração original, regularizando a representação processual, 

e no mesmo prazo apresentar Certidão de Crédito nos termos do art. 9º, II 

da lei 11.101/05, sob pena de extinnção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154665 Nr: 2370-27.1992.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: VALISERE INDUSTRIA COMERCIO LTDA, EDILIO 

MIRANDA, MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE TECIDOS J C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Jose Martins 

Fernandes - OAB:, NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:4606/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMON R. DE LIMA - 

OAB:3872

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1393406 Nr: 7458-98.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NILDO MARTINS DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, CHARLTON DAILY GRABNER - OAB:228/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Certifico e dou fé que a parte autora devidamente intimada, deixou de 

cumprir com a intimação para regularizar a representação processual, 

onde deveria apresentar procuração original e destinada para fins de 

habilitação de crédito e não trabalhista. Considerando o pressuposto 

processual de desenvolvimento de ação e de propositura, IMPULSIONO os 

autos à expedição, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 01/2020 e 

CNGC, intimar a parte autora pessoalmente para no prazo de 5 dias 

cumprir com o dispositivo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1316349 Nr: 12255-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEI DE OLIVEIRA TORRES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, RODRIGO RODRIGUES - OAB:2902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, LUIZ 

CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Procedo à intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda à regularização da representação processual, mediante a 

juntada de mandato que outorgue poderes ao advogado para atuar junto 

ao presente feito, e também manifestar-se sobre os termos dos pareceres 

do Administrador judicial, e Ministério Público.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1014674-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WENDELE DA SILVA VIVEIROS OAB - SP345188 (ADVOGADO(A))

LUZIA HATSUE MANABE (TERCEIRO INTERESSADO)

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607-O (ADVOGADO(A))

MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO OAB - MT23313-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

DENIS ARANHA FERREIRA OAB - SP200330 (ADVOGADO(A))

TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Do Pedido De Restituição De Valores Bloqueados Pela Caixa 

Econômica Federal I – Em manifestação de ID 24267366, a recuperanda 

informa que a Caixa Econômica Federal, mesmo ciente do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, passou a bloquear valores nas 

contas de titularidade da empresa, “para quitação forçada de alguns 

contratos contraídos muito antes da data do pedido de recuperação 
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deferido”. Alega que os valores que estão sendo creditados “são 

provenientes do recebimento de sua atividade comercial”, e que permitir a 

retirada deles para pagamento de dívidas que são por ora inexigíveis “é 

extrair das empresas o crédito que precisam para que voltem a se 

preocupar apenas com os seus objetos sociais”. Requer, ao final, a 

intimação da instituição financeira para restituir a quantia de R$ 55.170,92, 

bem como para se abster de fazer novas retenções, sob pena de multa 

diária no valor sugerido de R$ 10.000,00. Pugna ainda para que “os 

valores levantados sejam imediatamente transferidos para conta bancária 

da Recuperanda, visto o encerramento da conta o qual foi oriundo os 

descontos indevidos (Conta 229-2 – Caixa Econômica Federal)”, segundo 

os dados bancários indicados em sua manifestação. Instada a manifestar, 

a Administradora Judicial por intermédio do ID 26851768, opinou pelo 

acolhimento da pretensão da recuperanda, com a consequente intimação 

da Caixa Econômica Federal para restituir os valores, no montante 

indicado pela recuperanda, com a advertência da incidência de multa 

diária, com posterior oitiva do banco. De acordo com a Administradora 

Judicial, a recuperanda possui vínculo obrigacional com a Caixa 

Econômica Federal, por força dos Contratos nºs 10.1681.003.00000229-2, 

10.1681.734.0000880-50 e 10.1681.734.0000910-00, todos anteriores ao 

pedido de recuperação judicial, tendo a referida credora sido arrolada na 

lista de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, da LRF, pelo valor de R$ 

168.319,74, na classe quirografária (ID 26851768). Pois bem, não obstante 

o crédito da Caixa Econômica Federal esteja sujeito aos efeitos da 

recuperação judicial, tal como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/05, os 

extratos bancários trazidos pela recuperanda demonstram a retenção 

indevida da quantia de R$ 54.989,19, em 02/05/2019, 03/06/2019 e 

01/07/2019, logo após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial 

datado de 09/04/2019. Desse modo, estando suspensa a exigibilidade de 

seus créditos, os atos da CEF em apropriar-se de valores da conta 

bancária da recuperanda são irregulares, o que implica em privilégio deste 

credor em detrimento aos demais, afrontando o espírito da Lei n°. 

11.101/2005, que prevê tratamento isonômico. Quanto à quantia de R$ 

181,73, debitada em 02/05/2019, e discriminada pela recuperanda no 

quadro apresentado no bojo de seu pedido como sendo indevida, esta diz 

respeito ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), razão pela qual 

não deverá ser restituído. Da Manifestação Da Administradora Judicial (ID 

27875921) II - Noticia a Administradora Judicial por intermédio de 

manifestação de ID 27875921, que em 02/12/2019 esgotou o prazo para 

apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentado 

em ID 20908371, e que foram opostas objeções pelos credores Caixa 

Econômica Federal (ID 25384399), Luzia Hatsu Manabe (ID 26224697) e 

Banco Bradesco S/A (ID 26229030). Na referida manifestação (ID 

27875921), a Administradora Judicial cientifica o Juízo que até o momento 

a Recuperanda não apresentou nenhuma documentação contábil, bem 

como que a devedora informou que apresentaria os documentos 

necessários para elaboração do relatório mensal de atividades do auxiliar 

do Juízo até o dia 24/01/2020. Considerando que já escoou o prazo de 30 

(trinta) dias previsto no caput do artigo 55, da Lei n.º 11.101/2005, bem 

como que já foram apresentadas objeções, a Administradora Judicial 

deverá ser intimada para, em conjunto com a recuperanda, indicar data, 

local e hora para realização da Assembleia Geral de Credores. Do Pedido 

De Prorrogação Do Prazo De Blindagem III – Pugna a recuperanda em 

manifestação de ID 28042588, pela prorrogação do prazo de blindagem 

que encerrará em 22/04/2019, até a homologação do plano de 

recuperação judicial. Compulsando os autos entendo que comporta 

acolhimento o pedido formulado pela recuperanda, para prorrogação do 

chamado prazo de blindagem. Isso porque, a decisão que deferiu o 

processamento da presente Recuperação Judicial foi publicada em 

22/04/2018, tendo a recuperanda apresentado o respectivo Plano de 

Recuperação Judicial em 13/06/2019 (id 20908371), previsto no artigo 53, 

da Lei 11.101/05. No caso em análise, verifica-se que a recuperanda vem 

observando os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, 

nenhum interesse procrastinatório. Oportuno destacar que nesse prazo 

de 180 dias, que se constitui em uma espécie de moratória imposta pela lei, 

e no qual terá seu patrimônio protegido de iniciativas individuais de 

execução, que o devedor poderá trabalhar junto aos credores para criar 

um ambiente favorável à negociação coletiva. Todavia, entendo que uma 

vez escoado o prazo de blindagem sem que tenha finalizado os trabalhos 

assembleares, necessário em razão das objeções opostas ao plano, as 

ações e execuções individuais poderão ser retomadas, inviabilizando 

assim o ajuste coletivo que terá por fim deliberar sobre o plano muitas 

vezes elaborado com base na reestruturação de dívidas negociadas 

durante esse período, contrariando o princípio da preservação da 

empresa. Sobre o tema, assim leciona Waldo Fazzio Júnior: “...em face de 

ações eclodidas imediatamente após o decurso desse prazo, deve ser 

levado em conta que a preservação patrimonial da empresa em 

recuperação ao pode ser desfavorecida por retardamentos justificados. 

Na avaliação dessas situações atípicas, procedendo ao exame global da 

situação da empresa e das circunstâncias processuais, o juiz terá sempre 

em mente que os objetivos do processo de recuperação têm horizontes 

muito amplos, enunciados no art. 47 da LRE, vale dizer, a manutenção da 

fonte produtora, do emprego e dos interesses da coletividade de 

credores. Portanto, ao mesmo tempo em que deve coibir a procrastinação 

injustificada, a atuação judiciária não há de promover a leitura do art. 6º, § 

4º, exclusivamente sob a perspectiva da inexorabilidade daquele lapso 

legal, sob pena de colocar por terra as possibilidades de êxito da 

recuperação. A exegese ortodoxa da norma, nessa conjuntura, não 

favorece os objetivos da LRE.” (in Lei de Falência e Recuperação de 

Empresas, Atlas, 5ª ed, 2010, p. 157) A regra do art. 6º, § 4º, da Lei 

11.101/05 também tem sido flexibilizada pela jurisprudência, como se 

infere pelos arestos a seguir colacionados: “RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE 

SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O 

DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1- Pedido de 

recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial 

interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 1/9/2016. 2- 

Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das ações e 

execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial 

pode extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 

11.101/2005, ficando seu termo final condicionado à realização da 

Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, 

rejeitam-se os embargos de declaração. 4- O mero decurso do prazo de 

180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, 

isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5- O processo de recuperação é 

sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra 

rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor 

que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra 

depois de escoado o prazo de 180 dias. 6 - Hipótese em que o Tribunal de 

origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não 

está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da 

assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se 

frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo. 7- A 

análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não 

de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das 

ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de 

fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 

da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não provido.” (REsp 1610860/PB, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

19/12/2016) (destaquei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E 

EXECUÇÕES ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 

CREDORES - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

art. 47 da Lei nº 11.101/05, determina que “A recuperação judicial tem por 

objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica.” O prazo do período de blindagem estabelecido no 

art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando 

demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.”(TJMT - 

AI 119656/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

Das Demais Providências IV – Em análise dos autos constato a existência 

de algumas providências a serem adotadas por este Juízo visando o 

regular processamento do feito, senão vejamos: No item “II” da decisão de 

ID 21536757, constou comando de intimação dos subscritores dos 

pedidos de habilitação de crédito de ID 21154561 e 21363381, para que 

procedam a devida distribuição. Na manifestação de ID 22430794 consta 
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pedido de habilitação de advogado para acompanhar o processo e não de 

habilitação de crédito como erroneamente constou na decisão de ID 

21536757, razão pela qual, o equívoco constatado deverá ser sanado. 

Quanto à manifestação de ID 25638695, constato que o comprovante de 

pagamento diz respeito à guia de distribuição de impugnação ao crédito do 

Banco Bradesco S/A, devendo ser desentranhado. Por intermédio do 

MALOTE DIGITAL 1014674 (ID 27531902), o MM. Juízo da Vara do 

Trabalho da Comarca de Peixoto de Azevedo (mt) solicita a reserva da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais em favor do credor Cosmo Pereira 

Da Silva. A Lei n.º 11.101/2005 estabelece que o Juízo competente para 

as ações referidas nos §§ 1º e 2º do artigo 6º, poderá determinar a 

reserva da importância que estimar e, uma vez reconhecido líquido o 

direito, será o crédito incluído na classe própria. Pois bem, segundo consta 

do MALOTE DIGITAL em questão, o crédito de Cosmo Pereira Da Silva já 

foi reconhecido em acordo firmado nos autos da Reclamatória Trabalhista 

1014674-93.2019.811.0041. Desse modo, deverá o credor, providenciar 

sua habilitação de crédito, em apartado, por dependência aos autos 

principais, nos moldes previstos no art. 10, 5º c/cart. 13, § único, ambos 

da Lei n.º 11.101/2005. Face ao exposto, passo a fazer as seguintes 

deliberações: 1 – INTIME-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deposite na conta indicada pela 

recuperanda em sua manifestação de ID 24267366 a quantia de R$ 

54.989,19, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), haja vista tratar-se de crédito sujeito aos efeitos da recuperação 

judicial (LRF – art. 49, caput). Em seguida, INTIME-SE a referida instituição 

financeira para manifestação, em 05 (cinco) dias úteis. Com relação ao 

pedido para que a referida instituição financeira se abstenha de realizar 

novas retenções, não vislumbro, por ora, necessidade de advertir o banco 

com relação a novos débitos, haja vista que a própria recuperanda afirma 

ter encerrado sua conta na Caixa Econômica Federal que ocasionou “os 

descontos indevidos”. 2 - intimem-se a recuperanda para que, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, em conjunto com o Administrador Judicial, indiquem 

data, local e hora para realização da Assembleia Geral de Credores. 3 – 

Pelas razões acima expostas Acolho PARCIALMENTE o pedido formulado 

pela recuperanda para prorrogação do prazo de suspensão previsto no 

artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05, ficando impedida a retirada de bens 

essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia 

Geral de Credores. 4 – REVOGO o item “II” da decisão de ID 21536757, tão 

somente no que diz respeito à manifestação de ID 22430794, haja vista 

tratar-se de pedido de habilitação de advogado nos autos da Recuperação 

Judicial e não de habilitação de crédito, devendo a Secretaria do Juízo 

providenciar o cadastramento dos advogados da credora Luzia Hatsue 

Manabe. DESENTRANHE-SE a manifestação de ID 25638695, com 

posterior intimação do advogado que subscreve a referida peça, visto que 

se trata de comprovante de pagamento de guia de distribuição de 

impugnação ao crédito do Banco Bradesco S/A. Determino que o Sr. 

GESTOR JUDICIÁRIO responda o MALOTE DIGITAL de ID 27531902, 

encaminhando ao Douto Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Peixoto 

de Azevedo (mt) cópia da presente decisão. Certifique o Sr. GESTOR 

JUDICIÁRIO se a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO já foi 

devidamente intimada da decisão de ID 27667401, procedendo à imediata 

intimação, em caso negativo. Finalmente, determino que a SECRETARIA DO 

JUÍZO cadastre o advogado de todos que credores que se habilitaram nos 

autos para fins de intimação das decisões e que estejam devidamente 

regulares, a exemplo das manifestações de ID 22588153 e 26628504. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017764-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NOSSARDEN CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Jefferson Nassarden Candido ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen 

Consultoria Construções e Comércio Ltda, com sua consequente inclusão 

do valor de R$ 29.860,06, no quadro geral de credores (id 19752421). A 

recuperanda e o administrador judicial manifestam pela habilitação do 

crédito do autor (id 220233548 e 21058875). Parecer do Ministério Público 

pela não intervenção no feito (id 23854402). É o relatório. Decido. O 

presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 29.860,06, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001242-16.2017.5.23.0007. Ante o exposto, 

demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o 

administrador judicial proceda à retificação do crédito de Jefferson 

Nassarden Candido, no quadro de credores da recuperanda, para que 

passe a constar o valor de R$ 29.860,06, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Isento de custas e honorários advocatícios 

por não haver litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014683-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EUVALDO LODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Iel – NR/MT – Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo REgional de Mato 

Grosso ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito 

junto à recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 1.352,87, no 

quadro geral de credores. A recuperanda e o administrador judicial 

manifestam pela habilitação do crédito do autor (id 19175830 e 20389728). 

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (id 24001728). 

É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito tem por 

objeto contrato de concessão de estágio, que resultou no montante de R$ 
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1.352,87, devidamente reconhecido pela recuperanda (id 19175830). Ante 

o exposto, julgo procedente o pedido de Habilitação de Crédito e, em 

consequência, determino que o administrador judicial proceda à inclusão 

do crédito de Iel – NR/MT – Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo REgional de 

Mato Grosso, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

1.352,87, classificado como quirografário. Ciência ao Ministério Público. 

Isento de custas e honorários advocatícios por não haver litigiosidade. 

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1048732-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BENTO DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAMIXX SERVICOS DE PREPARACAO DE CONCRETO USINADO LTDA. 

(REU)

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ronaldo Bento da Silva Ferreira ingressou perante este Juízo com 

Pedido De Falência em face da empresa Mega Construções e 

Incorporações Ltda e Megamixx Serviços de Preparação de Concreto 

Usinado Ltda, sob o argumento de que é credor da parte requerida, do 

valor líquido, certo e exigível de R$ 30.419,63, resultando dos autos da 

Execução Trabalhista nº 0000137-68.2013.5.23.0031. No id 26547689, foi 

determinada a intimação da parte autora para emendar a exordial, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, tendo decorrido o prazo sem 

manifestação do autor, conforme certidão de id 28239876. É a síntese do 

necessário. Decido. Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto 

tenha sido regularmente intimada para promover a regularização 

processual, deixou transcorrer in albis o prazo sem qualquer 

manifestação. Desse modo, ante a inércia do requerente, que deixou de 

atender a determinação judicial, o indeferimento da petição inicial é medida 

que se impõe, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código 

de Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por 

não existir litigiosidade. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se 

os autos. P. I.C.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1026196-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. João Paulo Rodrigues Pereira apresentou Impugnação a Relação de 

Credores por dependência aos autos do processo de Recuperação 

Judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda, aduzindo, em 

síntese, que o valor correto do seu crédito perfaz a importância de R$ 

26.915,11. A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela 

retificação do valor do crédito do impugnante (id 16476654 e 21019384). 

Parecer do Ministério Público pela inclusão do crédito do habilitante no 

valor indicado pelo Administrador Judicial (id 23096828). É o relatório. 

Decido. Como se infere dos autos, a devedora, ora impugnada, não faz 

qualquer oposição à origem dos créditos, sua legitimidade, importância ou 

classificação, tal como estabelece o caput do art. 8º, da Lei 11.101/2005. 

Inclusive, as recuperandas concordam com o pedido formulado na 

exordial, e, consequentemente, pela a retificação do crédito da parte 

impugnante (id 16476654). Pelo exposto, Julgo procedente o pedido, e 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

João Paulo Rodrigues Pereira, para que passe a constar o valor de R$ 

26.915,11, na classe quirografária. Sem custas e honorários advocatícios 

por não ter havido litigiosidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001806-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVER PLACE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LANZA MACIEL OAB - MG154800 (ADVOGADO(A))

GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA OAB - MG140819 

(ADVOGADO(A))

THIAGO BULHOES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE OAB - MG85146 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Server Place Ltda epp ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à falência de Luciula Calcados e Acessórios 

Eireli, com sua consequente inclusão do valor de R$ 7.611,91, no quadro 

geral de credores. O administrador judicial informa que o crédito atualizado 

até a data da decretação da falência perfaz a importância de R$ 9.372,72 

(id 16654688). O habilitante e a falida concordam com os termos 

apresentados pelo Administrador Judicial (id 18327838 e 18964111). 

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (id 24095829). 

É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito tem por 

objeto o contrato de prestação mensal de serviços relativos a servidor de 

informática contratado junto a falida, consubstanciado pelas Notas Fiscais 

nºs. 2016/40, 2016/510, 2016/569, 2016/631, 2017/72 e 2017/18. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido de Habilitação de Crédito e, em 

consequência, determino que o administrador judicial proceda à inclusão 

do crédito de Server Place Ltda epp, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 9.372,72, classificado como quirografário. Ciência ao 

Ministério Público. Isento de custas e honorários advocatícios por não 

haver litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1041464-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SELLE LTDA (AUTOR(A))

VALDIR ODOCIO SELLE (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OS ENCAPUZADOS (REU)

Outros Interessados:

CARLOS FERNANDO SELLE (INVENTARIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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CERTIFICO E DOU FÉ, com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 

2/2007-OE, e nos termos da Lei Estadual 11.419/06, nos termos do item 

29.4 do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO ID. 27300036, no prazo de 5 dias. 

nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1039695-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 

(AUTOR(A))

SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

LTDA (AUTOR(A))

TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

LTDA (AUTOR(A))

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA (REU)

Itamar Lima da Silva (REU)

JOSE CARLOS FERREIRA ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002313-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI LUIZ CIARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janilton Borges Pereira (REU)

Raquel Lima (REU)

Edileuza Souza Santos (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos etc., Tendo em 

conta o caráter coletivo da lide, ouça-se o representante do Ministério 

Público, nos termos do art.178, III, do CPC. Após, conclusos para análise 

do pedido liminar. Às providências. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707733 Nr: 1206-60.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THUANY ROBERTA CONCEIÇÃO BORGES, HIANSCHEL 

DE LIMA BORGES, EDUARDO VITALINO BARBOSA, SILVANA ALVES 

PEDROZO VITALINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VITALINO BARBOSA, RAIMUNDO 

HÉLIO DE MOURA, HIANSCHEL DE LIMA BORGES, THUANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VITALINO BARBOSA - 

OAB:20628/O, KELLY KATIELLY SANTOS ZUBA - OAB:110872/MG, 

Manuella Cardozo Torres - OAB:15974-O, Rogério Naves da Silva - 

OAB:13663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:13004, KELLY KATIELLY SANTOS ZUBA - 

OAB:110872/MG, Rogério Naves da Silva - OAB:13663

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

apresentar impugnação no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830349 Nr: 36065-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES SILVEIRA HERANI, JOSÉ ANTONIO BOSCO 

HERANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CABRAL LOPES, DAISY MARIA DA 

CONCEIÇÃO HERANI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MAX ARRUDA ABREU - 

OAB:4.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos etc.

Inicialmente, determino que a serventia deste Juízo certifique a 

tempestividade da impugnação apresentada às fls. 471/474-v e seus 

respectivos documentos.

 Em seguida, intime-se a parte exequente para, querendo, se manifestar 

no prazo legal o que de direito.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775660 Nr: 28921-43.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA INACIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA MARIA DA CUNHA GUIMARAES, 

MAURO DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763336 Nr: 15913-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TANAHASHI RIBEIRO 

PINTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685

 Vistos etc.

Cumpra-se, inicialmente, a determinação proferida à fl. 247 do processo 

apenso sob o Cód. 800077.

 Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126661 Nr: 21577-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO BRITTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, 

PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327-A/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em decorrência do pedido de 

reconsideração formulado pela parte ré (fls. 242/243) acerca da decisão 

que deferiu a liminar (fls. 236/238).

 No entanto, destaco que o ordenamento jurídico não disciplina sobre a via 

eleita pela requerida, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fls. 242/243 e 

mantenho a decisão proferida às fls. 236/238 em todos os seus termos.

Por fim, ORDENO o integral cumprimento do decisum de fls. 236/238.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113527 Nr: 16142-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TAVARES SANTANA DE MATOS, IVANOEL 

SANTANA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES CARNAIBA, DIRCE MARIA MENDES 

CARNAÍBA, CARLOS MARTINIANO DA SILVA, APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS, MARCIO MARTINS, FABIO ANSELMO TEIXEIRA DE CAMARGO, 

Constância Pimentel Stein, JOSÉ APARECIDO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA APARECIDA FREITAS 

FARIA ARAUJO - OAB:16769/O, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - 

OAB:7453/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479, Rafael Jara Bigio - 

OAB:20194, RAFAELA MULLER - OAB:22934

 Diante do exposto e por fim, DETERMINO:1.INTIME-SE a parte 

ré/reconvinda para impugnar a contestação apresentada pela Sra. 

Aparecida de Castro Martins às fls. 379/381, bem como para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do retorno negativo do AR 

de fl. 374-v.2.CITE-SE o reconvindo Márcio Martins no endereço declinado 

à fl. 376, nos moldes do art. 252 do CPC.3.CITE-SE a reconvinda 

Constância Pimentel Stein no endereço indicado à fl. 376-v.Certifique-se o 

pertinente.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741577 Nr: 38395-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASYELE MAGDA ANDRADE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANE SOUZA 

CLEMENTINO - OAB:8951, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:13565, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19145/O, RENATA 

ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801MT, TARCILA GRACIANI DE 

SOUZA - OAB:12005, UNIJURIS - Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade de Cuiabá - UNIC PANTANAL - OAB:

 Vistos etc.

Em razão da certidão de trânsito em julgado do v. Acórdão que negara 

provimento ao Recurso de Apelação, que oportunamente junto ao 

processo, determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requererem o que de direito.

Decorrido o termo, certifique-se e, em caso positivo, volva-me os autos 

conclusos; do contrário, remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações 

de praxe.

Intime-se a parte autora através da DPE e a ré pelo NPJ da Unic – Pantanal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160085 Nr: 35977-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIR BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALCANTARA DA SILVA, EDINALVA DE 

SOUZA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Analisando os autos verificou-se que à fl. 248 as partes foram intimadas a 

fim de que especifiquem quais provas desejam produzir. Ademais, 

encaminhado à Defensoria Pública, esta manifestou-se apenas acerca da 

parte autora.

Isto posto, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas a serem produzidas com 

relação a parte requerida, Luiz Alcantara da Silva.

Ressalto que, somente após as provas a serem produzidas serem 

especificadas, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Certifique-se o necessário.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718277 Nr: 11643-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO VIEIRA, VALDOMIRO VIEIRA, MARIA 

CLARA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT4978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DAVI MARQUES - OAB:14678, NOILVIS KLEM RAMOS 

- OAB:13100

 Vistos etc.

Em razão da certidão de trânsito em julgado do v. Acórdão que negara 

provimento ao Recurso de Apelação, que oportunamente junto ao 

processo, INTIMO as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Decorrido o termo, certifique-se e, em caso positivo, volva-me os autos 

conclusos; do contrário, remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações 

de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387975 Nr: 23904-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL SOUZA SILVA, PEDRO DE TAL, MARCOS, 

JOEL BARTULINO DOS ANJOS, SILVIO GOMES RIBOLI, AIRTON RIBOLI, 

ASSOCIAÇÃO DOS CHACAREIROS ALTO DA COLINA-ACALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO ITAPOAN LTDA, CONSTRUTORA 

LUMEM, LUIZ ANTONIO MIRANDA, CLODOALDO PAVINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PIERAZZO APARECIDO 

DA SILVA - OAB:159771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, MILTON ALVES DAMASCENO - 

OAB:3.620/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada ainda não fora 

intimada do decisum proferido à fl. 1.120, o que torna prejudicada a análise 

do pleito formulado às fls. 1.139/1.140.

Destarte, tendo em vista a certidão negativa exarada à fl. 1.138, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o endereço 
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atualizado da parte executada.

Cumprida a determinação supra, INTIME-SE o executado, nos termos da 

decisão acostada à fl. 1.120.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419403 Nr: 5766-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM RONI BUBANS, DÓRIS BUBANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR NUNES CARACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6456-A

 Vistos etc.

O exequente requereu em fl. 150 a decretação de indisponibilidade de 

bens da parte sucumbente através do sistema CNIB.

No entanto, deixo de me manifestar acerca do pedido sobredito, tendo em 

conta que a questão já fora esclarecida e decidida no decisum de fl. 139 

a-v.

 Ainda, INTIMO a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção da execução, 

consoante previsão no art. 580 da CNGC.

À secretaria, proceda-se conforme o artigo supracitado e os 

subsequentes.

Certifique-se o pertinente.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1442711 Nr: 18477-04.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA CEREZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA ANDREA PEU DA 

SILVA - OAB:8460

 Certifico que é tempestivo o recurso de Embargos de declaração, uma 

vez que a parte foi intimada por meio da decisão de fls.317, sendo 

disponibilizado no DJE de nº 10660 publicado no dia 22/01/2020, deste 

modo, impulsiono os autos para que a parte requerida apresente 

contrarrazões no prazo de 5(cinco) dias, acerca do embargos de 

fls.318/322, nos termos do art. 1.023 CPC, após a juntada da 

contrarrazões os autos deveram ser remeditos ao Ministério Público. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1447838 Nr: 476-34.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO MUZACHI, MARIA ELVA VAZQUEZ 

MUZACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 178, III, do CPC, colha-se parecer do representante do 

Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173044 Nr: 41329-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, ESPÓLIO DE ARLY 

IVÃ RIGODANZO, ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO JUNQUEIRA, VANDERLOI JOSÉ 

FORGIARINI, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, JOSIAS CORREA 

NARDI, GLEISON ROSA MAFRA, ALTAIR BELARMINO GONÇALVES, 

VALDIR BEZERRA PEREIRA, CLEONICE APARECIDA RODRIGUES DOS 

SANTOS, CLAUDEMIR DA SILVA MOLINA, OLAIR DA SILVA MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:21.066/MT, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:21066/O, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701/O, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - OAB:13.701, PEDRO FRANCISCO 

SOARES - OAB:12999, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:19631/O

 Vistos.

Considerando que as partes já especificaram as provas a serem 

produzidas, ouça-se o representante do MPE, nos termos do art. 179, I, do 

Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125384 Nr: 21076-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE CUIABÁ E MUNICÍPIO, JOAQUIM DIAS 

SANTANA, HERMÍNIO LEONIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PROCOPIO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 Vistos etc.

Tendo em conta a certidão acostada à fl. 249, oportunidade em que 

certifica que as partes, apesar de devidamente intimadas, não 

exteriorizaram interesse no feito, determino:

 INTIME-SE a parte autora, PESSOALMENTE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de extinção por 

abandono.

Em caso de inércia da parte autora, intime-se, via DJE, a parte requerida.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072903 Nr: 56612-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIO ANTUNES DE LIMA, MARIA JOSÉ BORGES 

DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO SERRA AZUL DOS PEQUENOS 

AGRICULTORES FAMILIARES, VANIRDES PAULA GONÇALVES SILVA, 

FELINTO CAMPOS SILVA, LUIS CARLOS SANTOS CORDEIRO, HUGO 

LEONARDO DE ARRUDA, ABEL SEVERIANO DO PRADO, ALCEU LUIZ 

VALANDRO, MANOEL JOSE DA SILVA, JOÃO BENEDITO DOS SANTOS, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - 

OAB:14.284/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - OAB:19.616

 Vistos.

Em análise detida dos autos, é certo afirmar que não foi efetuada a citação 

dos requeridos Felinto Campos Silva, Luis Carlos S. Cordeiro e Hugo 

Leonardo de Arruda no processo.
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Com isso, não estando concretizada a angularização processual, INTIMO a 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do 

sobredito.

Ademais, verifiquei que a parte ré veio aos autos à fl. 634 a-v informando 

a ciência da renúncia do seu patrono anterior de fl. 588, bem como 

requerendo a habilitação do Sr. Anderson Rossini Pereira (OAB/MT 

9086-B) como seu novo advogado. Em seguida, à fl. 756, os requeridos 

especificaram suas provas a serem produzidas, através da Defensoria 

Pública.

Assim, ao passo que não está transparente o hodierno patrocinador da 

Associação Serra Azul dos Pequenos Agricultores Familiares, DETERMINO 

que, após transcorrido o termo supra, remeta-se o caderno processual à 

DPE, a fim de que esclareça o necessário.

Certifique-se o pertinente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783308 Nr: 37003-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. 

A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLUB LTDA EPP, VALMIR NERI, NAIR 

SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, ESTEFANIA DA FONTOURA MARTINS - 

OAB:22110, LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA - OAB:DF/35.306, 

RENATA BALDUINO DE OLIVEIRA - OAB:28.718/DF, RODRIGO LUIS 

FERREIRA - OAB:20452/O, THÁSSIA ROCHA S. B. TOLENTINO - 

OAB:31.539/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

apresentar impugnação no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800077 Nr: 6499-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BARBOSA VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO PINTO, CELSO BONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Augusto Antunes 

Maciel - OAB:16.393 -MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TANAHASHI 

RIBEIRO PINTO - OAB:6359/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, determino que a serventia deste Juízo certifique o 

cumprimento do decisum proferido à fl.229, bem como eventual transcurso 

de prazo para apresentação de manifestação acerca do laudo pericial e 

do ulterior esclarecimento apresentado pelo expert.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750736 Nr: 2468-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOAO DE OLIVEIRA, SONIA MARI ALVES 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDALENCIO SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, 

LETICIA PELISSARI MOLINA - OAB:14652, MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12.025

 . Destarte, não demonstrou ausência de razoabilidade na penhora do 

valor. Portanto, tenho que a alegação de impenhorabilidade não deve 

prosperar, razão pela qual REJEITO a impugnação ofertada.Nesta toada, 

tendo em conta restar crédito a ser adimplido, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar a planilha 

atualizada, bem como para indicar bens passíveis de penhora, sob pena 

de extinção do cumprimento de sentença. Outrossim, na mesma 

oportunidade deverá apresentar os dados bancários para viabilizar a 

expedição dos competentes alvarás judiciais. Em tempo, ORDENO que a 

Serventia deste Juízo expeça o competente mandado de reintegração, em 

favor dos exequentes, consoante determinação à fl. 310v.Intimem-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882881 Nr: 18470-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORADES FILHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO DE TAL, E OUTROS, MARLY NUNES 

MADUREIRA, LEANDRO CONCEIÇÃO DA COSTA, LOURENÇO SANTANA 

POSHE, ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA, SOLANGE DA SILVA LIMA, 

JOÃO RIBEIRO DA SILVA, MARLEY DE ARAUJO SILVA, ANTONIA 

RIBEIRO DE SOUZA, VILSOM FERREIRA LIMA, ANDRE LUIZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:DEFENSOR PUBL., LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - OAB:11.635/0, 

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944/MT, NAILRIK 

THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - OAB:20579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CISCATO BASTOS 

- OAB:DEF. PÚBLICO, IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - 

OAB:7.601 MT

 Vistos.

Considerando a manifestação do Município de Cuiabá às fls. 725/726 e os 

documentos de fls. 727/749, INTIMO as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias; empós, abra-se vista ao representante do MPE, 

nos termos do art. 179, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora através da DPE.

Certifique-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920948 Nr: 44013-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA LUIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL 

CONQUISTA DA VITÓRIA, ODAIR JOSÉ DOS SANTOS, DANGELO 

FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOURA BAGANHA - 

OAB:13.050, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:10486/O, LUCIANO 

FONTOURA BAGANHA - OAB:12644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692-B, REJANE CRISLEY BARROZO - OAB:18.831A

 Vistos etc.

Inicialmente, determino que a serventia deste Juízo certifique a 

tempestividade da impugnação apresentada às fls. 471/474-v e seus 

respectivos documentos.

 Em seguida, intime-se a parte exequente para, querendo, se manifestar 

no prazo legal o que de direito.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958301 Nr: 4101-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BENEDITO DIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, ALEX NASCIMENTO - OAB:, ALEXANDRE LUIS CESAR - 

OAB:, CARLOS EDUARDO LOPES - OAB:, CELSO BARINI NETO - 

OAB:20133/MT, JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:, 

JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15.851, LEILA FELIPE DOS 

SANTOS - OAB:, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UFMT - OAB:, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:7.149-B/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denota-se que não houve o retorno do A.R 

expedido à fl.166.

 Portanto, determino que com o retorno positivo da intimação, cumpra-se o 

último parágrafo do decisum proferido à fl. 164.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864576 Nr: 5282-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO SERRA AZUL DOS PEQUENOS 

AGRICULTORES FAMILIARES, VANIRDES PAULA GONÇALVES SILVA, 

ADALBERTO RODRIGUES BRANDÃO, ADILSON HERMISDORFF, ANTONIA 

FORTUNATO, JOÃO DIAS INEZ, ANTONIA GOMES, ANTONIO MARCOS 

FIRMINO DOS SANTOS, CARLOS FERREIRA DE PAULA, CARLOS MENDES 

BORGES, DIOGO JOAQUIM FOLLETO, EDSON SOARES DA SILVA, FABIO 

MASSATO, FÁTIMA APARECIDA, GENILSOM P. BATISTA, ISABEL ROMAN 

OLIVA, IZAU CELESTINO DA SILVA, JANAINA FIRMINO DOS SANTOS, 

JAZEN DAVID DE SOUZA, JOANIRDES DOMINGAS DA SILVA FREITAS, 

JOÃO ALVES DA SILVA, JOÃO CARLOS DE SOUZA ROSA, JOÃO 

DEUSDETE GOMES DAS NEVES, JOÃO DIAS INEZ, JOÃO EDI GOMES DAS 

NEVES, JOÃO JOSÉ MARQUES DA SILVA, JOENIL SILVA XAVIER, 

JOESER CRISTIANO MANOEL, JOSÉ RAIMUNDO PINHEIRO, JOSÉ SALVINO 

DE SOUZA, JOSÉ WILSON DOMINGOS DA SILVA, JOSENIR BARBALHO E 

SILVA, JULIANA OLIVEIRA PEREIRA, LAURO GEAN DA SILVA FURIAMA, 

LENICE SILVA XAVIER, LUANNY MAYRA BARBALHO SILVA, LUCIANA 

CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA, MANOEL MESSIAS DA LUZ, MARIANA 

ALVES SAMPAIO, NICOLINA PAULA DE SOUSA DOS SANTOS, ODETE 

COSTA MOURA, OSVALDO DOS SANTOS ROCHA, ROBERTO C. ROSA, 

ROBERTO DE OOLIVEIRA CRUZ, ROSA MARIA FOLLETO, RUDSON 

DUARTE FERREIRA, SHEILA APARECIDA CELESTINO, SILVÉRIA NUNES 

RIBEIRO, SIRLENE ALICE LIMA, VALDIR BOFF, VANIRDES PAULA 

GONÇALVES SILVA, VESPAZIANO ALVES LIRA, VITORINA BISPO DOS 

SANTOS, WALTER WANDERLEY GALVANI, WASHINGTON LUIZ ALVES 

VILELA, WILLIAN ALVES VIEIRA, MIRIAN OLIVEIRA PROCOPIO, JOÃO 

BATISTA DIAS DE ARRUDA, JOSE DIAS MACHADO, JONAS PINTO DE 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALÍCIO ANTUNES DE LIMA, FELINTO 

CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727-O/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12.368-B/MT

 Vistos.

Em análise aos autos, verifiquei que a parte autora requereu habilitação de 

novo advogado no processo, conforme fl. 388 a-v; no entanto, não juntou 

instrumento procuratório. Ainda, denota-se que a ciência da renúncia do 

patrono anterior fora concedida pelo Sr. Osmário Bispo dos Santos, que 

diz ser o presidente da Associação Serra Azul, informação divergente da 

constante na exordial.

 Destarte, INTIMO a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 

a devida procuração firmada com a representante legal da pessoa jurídica 

do caso em apreço, sob pena de desentranhamento e incineração dos 

documentos de fls. 391/392.

Certifique-se o pertinente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851175 Nr: 54142-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DUARTE DA SILVA, JOAQUIM 

FRANCISCO PEREIRA, MIGUEL BECKER MACIEL, ELENI NERY DE LIMA, 

JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE POXORÉU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058, ENIO ZANATTA - OAB:13318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:MT/ 14.165, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12.951/MT, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647/MT, 

MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:14762, MARCOS PAULO SANTOS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 9.565, MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:14101, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta a manifestação colacionada pela parte autora (fl. 1.274), 

informando o descumprimento parcial do acordo homologado às fls. 1.268 

a/v, ouça-se o representante do MPE, consoante o exposto no art. 178, III, 

do CPC/2015.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061641-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PELEGRIM UNGARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT15284-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME (REU)

ALEXANDRE MENNA BARRETO POMPEO DE BARROS (REU)

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA (REU)

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Autos redistribuídos para 

esta Vara Especializada com fundamento na Resolução nº. 006/2014/TP, 

que ampliou a competência desta vara especializada em ações 

possessórias/fundiárias coletivas, para incluir as ações que envolvam 

conflitos possessórios individuais urbanos e rurais de Cuiabá. Pois bem. 

Verifico dos autos que se trata de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO 

C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por ANGELICA 

PELEGRIM UNGARI contra EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS LTDA-ME e 

outros. Aduz a requerente que é a legítima proprietária e possuidora do 

lote 12 da quadra 13 da travessa Karaburam do residencial Jardim Bom 

Clima em Cuiabá, desde 1987, mediante escritura pública de compra e 

venda lavrada no Cartório do 2º Ofício, livro 260-B, fls. 160, registrado na 

matrícula nº. 64.458. Afirma que em 09/04/2019 se deparou com tapumes 

da requerida VANGUARD CONSTRUTORA cercando seu imóvel. Utiliza 

como fundamento para o pedido de reintegração o suposto vício na 

abertura da matrícula de nº 89.807, 01F, LIVRO 02, aberta pelo cartório do 

2º ofício de Cuiabá, cujo objeto é o lote 12 da quadra 13, com área de 540 

m², situado no Jardim Bom Clima nesta Comarca, a qual ensejou a 

transferência atual do domínio para a mencionada empresa. Assim, requer 

a declaração de nulidade na abertura da matrícula, de Nº. 89.807, 01F, 

LIVRO 02, realizada pelo cartório do 2º ofício de Cuiabá, bem como dos 

registros ali lançados. E como tutela antecipada, a reintegração da posse 

do bem. Entendo que no presente caso, não se cuida de possessória 

propriamente dita, pura e simples, mas de ação obrigacional com efeitos 

possessórios. Este Juízo recebeu por declínio de competência do Juízo da 
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4ª Vara Cível da Comarca da Capital, os autos de Numeração 

1061641-02.2019.8.11.0041, sob o fundamento de que se trata de conflito 

possessório. Todavia, inexiste razão para que o feito tenha seu regular 

tramite nesta Vara Especializada em Direito Agrário, pelas RAZÕES que 

passo a expor: A competência desta Vara, inicialmente, era tão somente 

para processar os conflitos possessórios, desde que coletivos e 

instalados na zona rural. Com a Resolução nº. 006/2014/TP, a 

competência ampliou para abarcar, também, todos os conflitos 

possessórios da Comarca da Capital e, assim, passou a ter competência 

estadual para os conflitos possessórios coletivos rurais, cumulada com a 

competência para os conflitos possessórios rurais ou urbanos, coletivos 

ou individuais quando se tratar da Comarca de Cuiabá. Assim, pela própria 

característica peculiar deste juízo especializado, a ampliação de 

competência ocorrida com a Resolução 006/14/TP, foi apenas para incluir 

os conflitos possessórios de Cuiabá, mantendo-se diretamente ligada à 

competência original desta Vara, ou seja, ações possessórias 

propriamente ditas. Nesse sentido é o teor do art. 1º da Resolução 

006/2014/TP, que estabelece a competência desta Vara Especializada: 

“processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários 

Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local 

do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe 

são conexas, assim como os processos que envolvam CONFLITOS 

POSSESSÓRIOS individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, 

excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados 

em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.(grifei) 

Veja que tanto originalmente como, posteriormente, com a ampliação da 

competência, a 2ª Vara Cível – Vara especializada em direito agrário, 

sempre teve competência exclusiva para ações que envolvam conflitos 

possessórios e nunca se falou ou cogitou em conflito petitório ou 

referente a direito de propriedade e obrigacional, exceto no caso de 

conexão. Outrossim, a competência desta Vara cinge-se às ações 

possessórias propriamente ditas, ou seja, aquelas elencadas nos arts. 

560 a 568 do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, Nelson Nery 

Júnior, faz a seguinte distinção: “Ações Possessórias. São consideradas 

ações possessórias aquelas elencadas no CPC com essa qualificação, a 

saber: manutenção e reintegração de posse e interdito proibitório (CPC 

926 e 932). (...) As possessórias se caracterizam por pedirem a posse 

com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter 

possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia 

parecer, mas sim a causa petendi, os fundamento do pedido do autor 

(Nelson Nery Jr.RP 52/170; Nelson Nery Jr.RDPriv 7/104). Terá natureza 

possessória, a ação que tiver a posse tanto como fundamento (causa de 

pedir) e também como pedido (pretensão). Quando o pedido for a posse, 

mas o fundamento for a propriedade, a ação será petitória” . No presente 

caso, estamos diante de uma ação relacionada ao direito obrigacional, na 

qual o objeto em discussão é anulação de um negócio jurídico celebrado 

entre os requeridos. O que se busca é discutir é o vício apontado e 

declarar a nulidade da matrícula de nº. 89.807, 01F, LIVRO 02, aberta pelo 

cartório do 2º ofício de Cuiabá, bem como dos registros ali lançados, o que 

afasta das hipóteses de julgamento desta Vara Especializada, pois, como 

se sabe, não há qualquer relação com ação possessória, já que esta tem 

como causa de pedir a posse como fato. No caso, o pedido de 

reintegração é apenas uma consequência, mas não é a causa de pedir e, 

muito menos, o fundamento. Assim, verificado que a ação visa à 

declaração de nulidade na abertura da matrícula do imóvel, ou seja, 

discussão sobre o seu domínio, não pode ser englobada na categoria dos 

conflitos possessórios capaz de atrair a competência da Vara Agrária, 

s.m.j. Por estas razões, SUBMETO o presente conflito à apreciação do E. 

Tribunal de Justiça, para dirimir e determinar a competência para apreciar 

o presente feito. Intimem-se às partes. Às providências. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004577-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR OAB - SP214294 (ADVOGADO(A))

ELCIO MACHADO DA SILVA OAB - SP109055 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAIRTON VALADARES (REU)

CASSIA DA SILVA PEREIRA (REU)

JALDENIR CORREA DO NASCIMENTO (REU)

PAULO CEZAR REIS (REU)

PEDRO PEREIRA FILHO (REU)

GILBERTO COSTA FILHO (REU)

PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS (REU)

ROBERTO CARLOS TELES DUARTE (REU)

SAETE MIGUEL DE SOUZA (REU)

ANGELO BECALLE (REU)

RICARDO MACHADO AGUIAR (REU)

ASSOCIAÇÃO FLOR DO CACAU (REU)

GEREMIAS PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. JOSÉ BRÁULIO 

JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO, ajuizou a presente ação de reintegração 

de posse com pedido liminar em face dos PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS, 

cujo objeto é um imóvel rural denominado Fazenda Pau D’Alho, localizada 

no Município de Cotriguaçu/MT. Noticia a parte autora neste momento, que 

os requeridos perpetraram nova invasão na área, como prova do alegado 

trouxeram cópia do boletim de ocorrência (id. 27170578), bem como das 

comunicações e pedidos de providências encaminhados ao IBAMA, à 

SEMA, à Polícia Civil, à Polícia Militar e à Promotoria de Justiça de 

Cotriguaçu. O Ministério Público recomendou, id. 28224746, a renovação 

do mandado para cumprimento da ordem liminar de reintegração de 

posse.. É o relatório, decido. No caso dos autos, foi deferida a liminar em 

favor da parte autora para reintegração de posse (id.11226071). Logo, a 

decisão prolatada nos presentes autos, encontra-se externando seu vigor 

e obrigatoriedade, até os dias atuais e somente cessará, momento em que 

for prolatada decisão contrária àquela ou à sentença finda, que 

acobertará a decisão com o manto da coisa julgada material. Importa 

ressaltar que não é incomum o descumprimento das decisões liminares 

proferidas em conflitos coletivos possessórios, o que demonstra total 

desrespeito às leis e ao Poder Judiciário. Além disso, a gravidade da 

conduta dos réus, cuja insistência em descumprir ato judicial (liminar) em 

pleno vigor, em especial no caso dos autos, constitui ATO ATENTATÓRIO 

ao exercício da jurisdição e, portanto, tal conduta deve ser de imediato 

combatida pelo Poder Judiciário, para garantir a efetividade de suas 

decisões. Destarte, considerando que não há fatos novos que justifiquem 

a modificação da medida liminar deferida, diante do esbulho narrado, 

DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

em favor da demandante, para que assim possa manter-se incólume o seu 

direito, a segurança jurídica e crédito do poder judiciário. Conste no 

MANDADO DE FORMA DESTACADA: 1) que o OFICIAL DE JUSTIÇA, 

verificando que os que ali se encontram estão descumprindo ORDEM 

JUDICIAL, solicite à força policial, a PRISÃO EM FLAGRANTE e o seu 

encaminhamento à autoridade policial para as providências cabíveis. 2) A 

intimação dos demandados de pena cominatória no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) diários, que fixo neste ato, por pessoa e associação e 

movimento social eventualmente envolvido no descumprimento, visando 

desestimular essa conduta. Ressalto que a MULTA PODERÁ SER 

EXECUTADA E TAMBÉM PROTESTADA, se for o caso de aplicação. 3) Na 

ocasião do cumprimento do mandado de manutenção, o oficial de justiça 

deverá efetuar a identificação de todos os presentes na área, na medida 

do possível. DETERMINO AINDA: 1. a EXPEDIÇÃO de carta precatória 

acompanhada do novo MANDADO DE REINTEGRAÇÃO da demandante na 

posse do imóvel descrito na inicial e intimação dos demandados desta 

decisão com arbitramento de multa, que deverá ser cumprido através da 

Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo em conta a revogação do 

Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que regulamentava o 

acompanhamento do cumprimento das reintegrações de posse pelo Comitê 

Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), ocorrida pelo 

Decreto n. 207 de 15 de agosto de 2019. 2. Consigne-se no mandado a 

necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria 

Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e 

reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e 
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o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam 

os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”. 3. OFICIE a 

SESP encaminhando cópia do mandado de manutenção de posse, sendo 

que o mandado deverá ser acompanhado dos documentos juntados aos 

autos necessários à identificação da área e de onde se encontram os 

réus. 4. Conste ainda no mandado que o Oficial de Justiça, deverá entrar 

em contato com a SESP para que seja designada a data de cumprimento 

com apoio necessário. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Dê ciência ao 

Ministério Público. Às providências. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1028612-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO OSMAR DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA ALBUQUERQUE (REU)

JOSIMAR ALBUQUERQUE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Determino que 

seja retificado o nome da parte requerida, esposa do sr. Josemar, sra. 

Maria da Graça Albuquerque. 2. Outrossim, determino que os autos 

permaneçam conclusos para exame do pedido liminar.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000726-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ PAES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO(A))

NATALIA VIDIGAL FERREIRA CAZERTA OAB - SP303784 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE COSTA MATEUS (REU)

ELIAS COSME PEREIRA (REU)

JANIO FLAVIO DE AMORIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Defiro o 

requerimento. 2. Ademais, redesigno a audiência para a data de 7 de abril 

de 2020, às 14h00. 3. Intime-se a requerida Franciele Costa Mateus 

através de Oficial de Justiça. 4. Os presentes saem intimados. 5. Às 

providências.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033799-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033799-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE ANDRADE REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc Intime-se 

a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre 

o pleito constante no ID. 25158591. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se Jorge Alexandre Martins de Alexandre Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061613-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA MARCHIORI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061613-34.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELISANGELA CRISTINA MARCHIORI DA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 8:00h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000965-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA CLEMENTINO DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000965-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TERESA CLEMENTINO DAMACENO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 8h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 
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réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001476-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001476-52.2020.8.11.0041. AUTOR: 

SONIA REGINA RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 8h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001482-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001482-59.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 

8h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060806-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERINALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060806-14.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VERINALDO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

25/06/2020, às 10:30h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 26 de 812



da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061247-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE HUMBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061247-92.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SILVESTRE HUMBERTO DE CAMPOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

25/06/2020, às 9h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060868-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060868-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILSON DE OLIVEIRA GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 8h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060893-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKOM DOUGLAS RODRIGUES VALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060893-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAIKOM DOUGLAS RODRIGUES VALES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 

9h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036985-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036985-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 11/05/2020, às 12h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061358-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDIVAN LOPES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061358-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDIVAN LOPES DE MAGALHAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 9h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061418-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061418-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO AUGUSTO RIBEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 10:00h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061478-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA VANESSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061478-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEBORA VANESSA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 10:45h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 
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antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060793-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON BENEDITO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060793-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADAILTON BENEDITO DUARTE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 11:30h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062247-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARCIMIANO DE OLIVEIRA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062247-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINALDO MARCIMIANO DE OLIVEIRA CRUZ REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, A parte autora requer a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, 

contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos 

termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000130-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVAL SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000130-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSIVAL SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/06/2020, às 08:15h, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEYSON CARVALHO KAMOROSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000447-64.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEYSON CARVALHO KAMOROSKI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 08:45h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 
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nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000457-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HARYCLEYTON SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000457-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HARYCLEYTON SANTOS RODRIGUES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/06/2020, às 09:15h, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060335-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BERG SILVA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060335-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL BERG SILVA DA CRUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 12h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060755-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN SANTOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060755-03.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEAN SANTOS MEDEIROS REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 11h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056897-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS RODRIGO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056897-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENIS RODRIGO NUNES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 11:30h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009251-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039141-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA DE SALES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044251-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO BACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito Judicial Nomeado, postulando o que entenderem de 

direito, bem como, caso concordem, procedam, no mesmo prazo, ao 

recolhimento do valor dos honorários periciais propostos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022292-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022292-94.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDILSON LIMA OLIVEIRA RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Vistos. Produzida a prova pleiteada pelas partes, declaro encerrada a 

instrução. Concedo o prazo de dez dias independentes para a 

apresentação de memoriais finais. O prazo para a autora iniciará em 

11/10/2017 e encerrará em 27/10/2017. O prazo para a requerida iniciará 

em 30/10/2017 e encerrará em 16/11/2017. O feito deve ser remetido a 

conclusão, devidamente certificado em 20/11/2017. Nada mais havendo, 

todos os presentes assinam este termo, e saem devidamente intimados. 

Às providências. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022292-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022509-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA GOMES GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028768-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELY CAIANA PEREIRA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO CARLOS SARAIVA IMPORTÇAO E EXPORTAÇAO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040383-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENDER MARQUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001437-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BARBOZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE CECILIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001437-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLENE BARBOZA DOS SANTOS, JOSE CECILIO DOS SANTOS REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA A parte autora requer a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, 

contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos 

termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002013-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002013-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, A parte autora requer a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória atualizada de que faz jus aos benefícios da 

justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061864-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061864-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial no 

seguinte termo: i) Junte aos autos documentos que comprovem sua 

precária condição econômica e financeira, conforme exigência 

constitucional de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita; Advirto ao 

autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016186-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIQIUIS PIRIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016186-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: ERIQIUIS PIRIS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 
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expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT 2949, 

podendo ser encontrado no Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 

941, Bairro JD. Cuiabá, INEC fone: (65) 3901-2351, SOTRAUMA fone: (65) 

3624-9211, cel. (65) 9981-8057. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento 

o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes e, cientificando o 

perito que os honorários serão pagos ao final do processo pelo vencido. 

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação. O laudo deverá ser 

apresentado pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro de 

2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016186-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIQIUIS PIRIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário, postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020014-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017576-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIQUE TADEU SEGURO (REQUERENTE)

GLORIA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

SENOIR APARECIDA TIZZIANI OAB - SC36001 (ADVOGADO(A))

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIANNE AUXILIADORA COSTA NISZCZAK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005317-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032363-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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K. V. O. S. (AUTOR(A))

K. O. S. (AUTOR(A))

JESSICA PATRICIA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

E. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA BATISTA DA SILVA OAB - 029.033.531-07 (REPRESENTANTE)

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

LARISSE TAVARES DE OLIVEIRA OAB - 028.037.421-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 220471 Nr: 28792-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITSUI ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MIRANDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Luiz Garcia - 

OAB:3.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Versam os autos sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO movido por UNIÃO DAS 

ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC contra ANGEL AUXILIADORA 

GREGÓRIO DA SILVA e NEIGMAR DA SILVA ALVES.

O feito foi arquivado provisoriamente em maio/2014, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte autora, deixou transcorrer longo lapso 

temporal sem manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 221578 Nr: 29683-06.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA NUNES BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, MARCOS 

OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT

 Promova-se o arquivamento do feito com as devidas baixas, ficando a 

parte ré dispensada do pagamento das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 221732 Nr: 29829-47.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultraferro Comécio Importação e Exportação Ferro e 

Aço Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOOK SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Versam os autos sobre AÇÃO MONITÓRIA movida por ULRAFERRO 

COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FERRO LTDA. contra 

LOOK SERVICE LTDA.

O feito foi arquivado provisoriamente em junho/2011, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte autora, deixou transcorrer longo lapso 

temporal sem manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 227937 Nr: 35075-24.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA APIACÁS LTDA., MARCELO 

PARADA MACHADO, CICERO JOSE MAYER CARLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6.920/MT, MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920-MT, MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT

 Versam os autos sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por PERFILADOS 

MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP contra CONSTRUTORA 

APIACÁS LTDA.

O feito foi arquivado provisoriamente em fevereiro/2014, sem que 

houvesse qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte autora, deixou transcorrer longo lapso 

temporal sem manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 228246 Nr: 35449-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ MARÇAL CEOLIN, DJANIR AMÉRICO 

BRASILIENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUN JET BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Djanir Americo Brasiliense - 

OAB:7382/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 237305 Nr: 6419-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALVES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:26.856/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Versam os autos sobre Ação de Reintegração de posse movido por CIA 

ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL contra JOEL ALVES 

BARCELOS.

O feito foi arquivado provisoriamente em novembro/2013, sem que 

houvesse qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte autora, deixou transcorrer longo lapso 

temporal sem manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 237452 Nr: 6517-08.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Versam os autos sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

movido por TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA. contra 

SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA.

O feito foi arquivado provisoriamente em novembro/2013, sem que 

houvesse qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte autora, deixou transcorrer longo lapso 

temporal sem manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 240625 Nr: 9384-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. G. M. CLIMATIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Versam os autos sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE movida por HITACHI AR CONDICIONADO 

DO BRASIL. contra DMG CLIMATIZAÇÃO LTDA.

O feito foi arquivado provisoriamente em novembro/2013, sem que 

houvesse qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte autora, deixou transcorrer longo lapso 

temporal sem manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 242158 Nr: 10651-78.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. S, V. H. S, ELIZIA BASILIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES BENZ LEASING E ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, EMPRESA DE TRANSPORTES URBANOS NORTE SUL 

LTDA, VIAÇAO PLANALTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA - 

OAB:3446, DORIVAL ALVES DE MIRANDA - OAB:3446-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, MANOEL 

ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 Promova-se o arquivamento do feito com as devidas baixas, ficando a 

parte ré dispensada do pagamento das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1300676 Nr: 8660-47.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEY XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 Vistos, etc.

 DETERMINO que seja feita a intimação das partes para que, em 10 dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sob pena de presumirmos sua intenção no julgamento do 

feito no estado em que se encontra.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 223214 Nr: 31066-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGILIFE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA, 

UNIBANCO- União de Bancos Brasileiros S.A, BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, CAMILA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - 

OAB:9.519/MT, CLAUCO DE GÓES GUITTI - OAB:9869-B, FRANCISCO 

ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, Gustavo Tavares de Morais - OAB:, 

Joelma Aparecida Rodrigues dos Santos - OAB:124510/SP, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Versam os autos sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Pedido de Tutela Antecipada movido por FANECA DISTRIBUIDORA DE 

COSMÉTICOS LTDA. contra HIGILIFE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA.

O feito foi arquivado provisoriamente em abril/2014, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte autora, deixou transcorrer longo lapso 

temporal sem manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 873841 Nr: 12496-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HTDO, DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 11.548, 

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB:18.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 

9.172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

 Considerando o pedido de expedição de Alvará de levantamento em favor 

do menor H.T.D.O. e pelas alegações constantes da petição de fls. 

384/385, verifico que os genitores realmente necessitam da referida 

quantia, para fornecer meios dignos de sobrevivência à menor.

 De outra banda, porém, é evidente que a necessidade da menor não será 

suprida de imediato, sendo necessária cautela no levantamento do valor.

Sendo assim, o melhor caminho é deferir, como de fato DEFIRO a 

manifestação ministerial constante de fls. 401, de modo que, DETERMINO a 

liberação mensal de 01 (um) salário mínimo em favor da parte autora, valor 

este que deverá ser gasto com as necessidades básicas da criança.

Por fim, determino que seja juntado aos autos, no prazo de 15 dias 

proposta de contrato de plano de saúde, para posterior e eventual 

levantamento de valores.

 Intimem-se as partes sobre a presente, bem como para que a parte autora 

forneça nova conta ou informe se a transferência mensal se realizará na 

conta mencionada em fl. 385.

Expeça-se o necessário, devendo a expedição do Alvará ser feita 

automaticamente, mês a mês sem a necessidade de conclusão específica.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 812090 Nr: 18583-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCC, LAURO BENEDITO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos, etc. Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos. Não 

há no decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/15. 

Todas as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara e 

adequada. Se a solução preconizada não foi a que favorecia a 

embargante, tal não implica na existência questões a serem sanadas no 

decisum. Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão da 

matéria, o que em sede de embargos de declaração mostra-se 

inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se presta 

para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que suas 

hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 1022 do 

CPC/15. Nesse sentido: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. A finalidade dos embargos declaratórios é 

completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou 

contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio 

hábil para rediscussão de matéria já decidida. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70074276544, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 

06/07/2017). Ademais, o magistrado não está adstrito aos argumentos e 

aos dispositivos legais invocados pelas partes, pois ele, quando decide, 

aplica o direito como um todo, isto é, interpreta todos os artigos e 

princípios de uma forma sistêmica e, desde que sua decisão esteja 

devidamente fundamentada, como na hipótese está – pois assim determina 

a Constituição -, a falta de expressa menção a este ou aquele dispositivo 

não caracteriza omissão a ensejar a oposição de embargos de 

declaração. ..Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. 

Preclusa as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334771 Nr: 5558-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. V. M., JOÃO PANTALEÃO DANTA JUNIOR, JOSEFA 

APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BOM JESUS - SÃO TOMÉ, NELSON 
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SOUZA RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - 

OAB:15937/MT, GONÇALO DIAS DA SILVA - OAB:1.796/MT, JUNIO 

CESAR DE NORONHA - OAB:15.391, REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT

 Nos termos da legislação vigente , bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT e considerando o agendamento de nova data, impulsiono o feito, 

devendo ser as partes intimadas, por seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para tomarem ciência do agendamento da data da perícia, com 

a Dra. Mairy Noce.

Data: 03/03/2020

Horário: 08h30min

Local: CLÍNICA DA MULHER, sito Rua “G”, nº 10, bairro Miguel Sutil, 

Cuiabá-MT, nas imediações da TV Gazeta, onde deverão comparecer a 

requerente e os assistentes técnicos indicados pelas partes. Telefones 

para contato: 3052-3072, 3642-3020 e 9281-3137.

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 901880 Nr: 31237-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO PAIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995

 Vistos, etc.

 Determino que seja certificado pela Sra. Gestora acerca do julgamento do 

Recurso Especial n. 1.614.721-DF (2016/0187952-6) conjuntamente com o 

Resp n. 1.631.485/DF.

 Em caso de não julgamento, permaneçam os autos na Secretaria, 

devendo permanecer suspensos, conforme anteriormente determinado.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 406507 Nr: 38506-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE YUMI SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT, LUCIANA ALVES RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14.522, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença onde a parte exequente impugnou 

os cálculos realizados pela contadoria (fls. 664/674).

Desta forma, remetam-se os autos a contadoria.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 934107 Nr: 51468-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSO FLORÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

acerca do retorno do Acórdão de fl. 345/348, requerendo o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 718139 Nr: 11468-69.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MORALES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSMMT ASSOCAIAÇAO BENEFICENTE DE 

SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO, CAPEMISA SEGURADORA 

DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, MARISANTA GOMES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, JOSÉ ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:17034/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - OAB:12950/MT, 

ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Vistos.

Conforme solicitado pela parte autora (fl.104), DEFIRO a suspensão do 

feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo o feito receber o 

respectivo código (191).

Findo o prazo, intime-se para prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1270101 Nr: 27679-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, LUCY 

ANNY PEREIRA DA SILVA LUIZ BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIO VINICIUS G. DE 

AZEVEDO - OAB:13948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

56/2007 - CGJ/MT, verificando que o advogado da parte autora não se 

manifestou no prazo estipulado, impulsiono o feito, devendo ser expedido 

Carta de Intimação para que a parte autora promova o andamento do 

processo no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção e 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044617 Nr: 43725-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DOMINGOS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, CATARINO 

BENEDITO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:9166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8.340-0B, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida TRÊS 
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IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, ser intimada na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer 

alegações finais. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 736374 Nr: 32800-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO & XAVIER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:46.304-MG

 Vistos.

O exequente através do petitório de fl. 169, requer a suspensão visando a 

localização de bens do executado, na forma do que estabelece e autoriza 

o art. 921, III do CPC.

Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de um ano, “durante o qual se 

suspenderá a prescrição” (artigo 921, parágrafo 1º, do CPC).

Transcorrido o lapso temporal de suspensão estabelecido nesta ocasião, 

alerto que inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, conforme 

disposto no parágrafo 4º do artigo 921, do CPC.

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Decorrido o lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 841756 Nr: 45959-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTORINO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte Executada para se manifestar acerca da decisum 

proferida nos autos 0203711-65.2016.8.19.0001 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, que deferiu o pedido de 

recuperação judicial das empresas de telecomunicações “Oi, Telemar 

Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi 

Brasil”.

Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação da parte 

Recorrente, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 859564 Nr: 1393-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO TAKESAWA JUNIOR, MONIKA LUIZA 

FERRAZ TAKESAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, AVANCE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, GAIA ARAÚJO DE SOUZA MENEZES - OAB:20237, 

GUSTAVO GONÇALVES GOMES - OAB:39.054-A/GO, HÉLIO 

NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 Vistos, etc.

 Determino que seja certificado pela Sra. Gestora acerca do julgamento do 

Recurso Especial n. 1.614.721-DF (2016/0187952-6) conjuntamente com o 

Resp n. 1.631.485/DF.

 Em caso de não julgamento, permaneçam os autos na Secretaria, 

devendo permanecer suspensos, conforme anteriormente determinado.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 928986 Nr: 48722-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO COLOGNESE, CRISTIANE SOARES 

COLOGNESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUX. M. MORAES DE 

FREITAS - OAB:11.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos, etc.

 Determino que seja certificado pela Sra. Gestora acerca do julgamento do 

Recurso Especial n. 1.614.721-DF (2016/0187952-6) conjuntamente com o 

Resp n. 1.631.485/DF.

 Em caso de não julgamento, permaneçam os autos na Secretaria, 

devendo permanecer suspensos, conforme anteriormente determinado.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 248030 Nr: 15498-26.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCREDI FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO THADEU GUERRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY DIVINA ESPÍRITO 

SANTO - OAB:10795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender pertinente sob pena 

de arquivamento.

 Ultrapassado o prazo, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53761 Nr: 488-78.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALBERTO BARBOSA MULLER, LEDA 

MARIA COELI TORRES MULLER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas na 

pessoa de seus advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem sobre o saldo remanescente vinculado ao processo, 

consoante extrato do SisconDJ anexo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 884977 Nr: 19840-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SOUZA PINTO, CELIA ELIAS QUEIROS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB: 6.070

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas nas 

pessoas de seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081223 Nr: 2134-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFVDS, CRADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081223 Nr: 2134-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA DE CARVALHO REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008191-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WD PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. (REU)

LUCAS SCHEFFER DAL PONT (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008191-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: WD 

PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., LUCAS SCHEFFER 

DAL PONT Vistos, Defiro o pedido da parte autora, constante no ID 

21859271. Designo o dia 11/05/2020, às 08h, sala: Conciliação 6, para 

audiência de tentativa de conciliação, a ser realizada pela Central de 

Conciliação desta Comarca. Citem-se os réus por AR, fazendo constar as 

advertências de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018365-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MIDOM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA BORDIN MIDON (REU)

ODETE DE ARRUDA FIALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018365-52.2018.8.11.0041 Autor: JORGE 

MIDOM Réu: ODETE DE ARRUDA FIALHO e outros Vistos, etc. Trata-se 

Ação Anulatória C/C Danos Morais com pedido de tutela antecipada 

proposta por Jorge Midon em face de Odete de Arruda Fialho e Gilda 

Bordim Midon. Verifica-se no ID. 20071514, que o autor Jorge Midon 

faleceu em decorrência de uma pneumonia aspirativa, broncoaspiração, 

edema agudo de pulmão, crise hipertensiva. Intimada, a parte autora 

informou que os herdeiros são parte contrária na presente demanda e que 

a viúva não quer representar o polo ativo. Assim, tendo em vista o 

desinteresse da viúva e o interesse antagônico entre as partes do polo 

passivo e o prosseguimento da demanda como sucessores processuais, 

entendo pela extinção da ação sem resolução do mérito por falta de 

interesse processual. Ademais, o código civil no art. 368 dispõe que a 

obrigação é extinta quando os sujeitos da relação são ao mesmo tempo 

credores e devedores, sendo assim, aplicando a teoria do dialogo das 

fontes e fazendo uma interpretação sistêmica do código civilista com o 

processual civil, a presente demanda deverá ser extinta sem resolução de 

mérito por falta de interesse processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, IV do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com as 

custas e despesas dos atos que praticaram, bem como os honorários 

advocatícios de seus respectivos patronos. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009632-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA KLIMACHESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009632-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA ZELIA KLIMACHESKI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000142-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA GARVAO DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000142-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATALINA GARVAO DOS ANJOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em 

fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000136-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIMAR DE ALMEIDA SANTIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000136-10.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELZIMAR DE ALMEIDA SANTIAGO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010143-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GODINHO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010143-95.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VITOR GODINHO TEIXEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em 

fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025724-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA MARIA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025724-87.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ENEDINA MARIA DE MORAIS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036173-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036173-70.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033419-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PRUDENCIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033419-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VITOR PRUDENCIO PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001116-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELYSTON FERNANDO PEREIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001116-88.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WELYSTON FERNANDO PEREIRA RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030659-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PARREIRAS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030659-39.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO PARREIRAS MARTINS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte 

autora. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006723-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GONCALO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006723-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCIO GONCALO DE CAMPOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001847-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001847-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA VIEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 11h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 
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conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021033-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DAS GRACAS CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021033-64.2016.8.11.0041 

AUTOR: NILVA DAS GRACAS CAMILO RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que desejam produzir. Somente após as partes especificarem as 

provas que pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a 

apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de abril de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001958-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE LIMA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001958-97.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LETICIA DE LIMA MARTINS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  Processo  n º . 

1001958-97.2020.8.11.0041 Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 8h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001962-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DO ESPIRITO SANTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001962-37.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS DO ESPIRITO SANTO DE MORAIS REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

25/06/2020, às 8h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na 

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002087-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DOS SANTOS TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002087-05.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVO DOS SANTOS TORRES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Processo nº. 1002087-05.2020.8.11 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/06/2020, às 9h15 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-10 NOMEAÇÃO DE ADVOGADO

Processo Número: 1002352-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA OLIVEIRA BORGES OAB - 051.705.781-64 (REPRESENTANTE)

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE LOURENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002352-07.2020.8.11.0041 Redistribua-se o 

presente feito perante uma das Varas Especializadas de Direito de Família 

e Sucessões. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE CONCATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARDIAN COBRANCAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DIAS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001790-95.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ONEIDE CONCATTO EXECUTADO: MARCO ANTONIO DIAS FILHO, 

GUARDIAN COBRANCAS EIRELI - ME A nova lei processual em seu art. 

98, §6º, permite o parcelamento das custas processuais. Diante disto, 

defiro o parcelamento das custas processuais e taxas judiciária em 6 

(seis) parcelas mensais. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 

dias (art. 290 do CPC). Após o recolhimento cite-se a parte executada 

para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001957-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE LARA OLIVEIRA OAB - MT13688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA NUNES LOBO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1001957-15.2020.8.11.0041 

Autor: RAFAEL PINHO SILVA Réu: LETICIA NUNES LOBO Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

11/05/2020, às 9h00, Sala: Conciliação 3, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001847-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001847-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA VIEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 11h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 43 de 812



advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002212-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE SOUZA SANTOS - ME (REU)

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

S.A. (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002212-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA REU: SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA, 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

S.A., DIOGO DE SOUZA SANTOS - ME Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos os elementos aptos a 

comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da 

gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento desse pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002050-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE OLIVEIRA CANDIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002050-75.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELZA DE OLIVEIRA CANDIDO - ME EXECUTADO: CONSTRUTORA SOUZA 

REIS LTDA Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034421-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS HAJIME ARATANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001957-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE LARA OLIVEIRA OAB - MT13688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA NUNES LOBO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1001957-15.2020.8.11.0041 

Autor: RAFAEL PINHO SILVA Réu: LETICIA NUNES LOBO Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

11/05/2020, às 9h00, Sala: Conciliação 3, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001977-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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WELINGTON FREIRE CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001977-06.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WELINGTON FREIRE CUNHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Processo nº. 1001977-06.2020.8.11.0041 Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 9h a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na 

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001999-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE JESUS ALMEDA (AUTOR(A))

MAGNA JESUS ALMEDA (AUTOR(A))

RAFAEL JESUS ALMEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001999-64.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MONICA DE JESUS ALMEDA, RAFAEL JESUS ALMEDA, MAGNA JESUS 

ALMEDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Processo 

nº. 1001999-64.2020.8.11.0041 Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 9h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037069-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO DO COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002067-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOURA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002067-14.2020.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL MOURA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Processo nº. 1002067-14.2020.8.11.0041 Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia, 25/06/2020 às 

11h15 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 
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constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034424-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI MACIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002082-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NUNES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002082-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRO NUNES PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Processo nº. 1002082-80.2020.8.11.0041 Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia, 25/06/2020 às 11h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002158-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN OAB - MT19661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002158-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN REU: SEGURADORA LÍDER, 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Processo nº. 

1002158-07.2020.8.11.0041 Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia, 25/06/2020 às 12h a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005011-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON SALES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014187-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CATARINA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029205-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055079-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FIGUEIREDO - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038446-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON PADILHA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7 OFICIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038446-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAILSON PADILHA FERNANDES REU: SERVICOS REGISTRAIS E 

NOTARIAIS DO 7 OFICIO Intime-se o autor, para no prazo de 15 dias, juntar 

aos autos os comprovantes de seu estado de hipossuficiência, bem como 

sua declaração de IR. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037884-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037884-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIZETE DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – Ante a notícia de novo 

descumprimento da liminar concedida no Id. 16363863, intime-se a 

requerida para que, no prazo máximo de 2 (duas) horas, RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora - caso 

ainda não o tenha feito -, bem como SE ABSTENHA de realizar novos 

cortes de energia até o julgamento da presente demanda. Cumpra-se com 

urgência, pelo Oficial de Justiça plantonista II – Nos termos do artigo 329, II, 

do CPC/2015, intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pedido de inclusão das faturas referentes a 

dezembro de 2018 e janeiro de 2019, no objeto da ação (Id. 18497294, 

pág. 16). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para o saneamento do processo. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034822-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA COSTA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034822-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAILSON DA COSTA CORREA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as 

hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I 

e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Registra-se que as partes devem 

guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e 

da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de 

todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não 

dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os 

peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito 

ao principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na 

Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital 

Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 
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em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1032612-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONECSOFT INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

X-APPS SOFTWARE EIRELI (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

EDIMAR JOEL DE OLIVEIRA MORAES OAB - 690.101.531-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052786-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYANDRA PRYSCYLLA MOURA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015605-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CARVALHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043272-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAICK BRUNO DE JESUS VALADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

complementar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020816-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036783-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005132-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FRANCISCA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019447-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN PRISCILA SOARES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1007723-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE AVILA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001072-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBERMALY PEREIRA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

ÁGUAS CUIABÁ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031291-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028811-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOALISON MENDONCA CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030914-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERGISTO SIMAO (AUTOR(A))

ERNESTINA ROSA SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

JORCELI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT23539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NITROVET BORELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO VINICIUS MARQUES BORELLA OAB - SP297455 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1414324 Nr: 12124-45.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMÉE MARANHÃO 

AIRES FERREIRA, LEONARDO MARANHÃO AYRES FERREIRA, 

FERNANDO MARANHÃO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO 

AYRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA C. PASSARE - 

OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12911/MT

 .Tanto assim o é que no acórdão proferido no julgamento das apelações, 

ao declarar que não cabe desconto com impostos, etc., o fundamento é na 

cláusula 1ª, §2º e nos embargos de declaração, ao concluir que na 

hipótese de comercialização, pela impugnante, de madeira dos 

impugnados, cabe a dedução, o fundamento é a cláusula 4º, §6º.Ademais, 

a perícia foi homologada, confirmada em grau de recurso, não sendo 

cabível em fase de execução da sentença a discussão acerca do acerto 

do laudo pericial.Posto isso, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença.Não tendo havido o pagamento do débito no prazo de 15 dias, 

fica acrescido ao débito a multa de 10% do artigo523, §1º do 

CPC.Promova-se à tentativa de bloqueio pelo Sistema Bacenjud, do valor 

de R$ 3.027.078,12 em nome da executada Teca do Brasil Florestal Ltda, 

CNPJ 05.490.535/0001-01.Mantenham-se os autos em gabinete até a 

conclusão dos procedimentos.Juntado aos autos o retorno de 

detalhamento do Sistema Bancejud, havendo ou não bloqueio de valores, 

intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 15 dias.Com 

relação à petição de fls. 630 e seguintes, em que o exequente denuncia o 

descumprimento da sentença em relação à solicitação prévia para o corte, 

aduzindo que a “comunicação de corte” alegado pela executada difere do 

pedido de autorização prévia, ressalta-se que na impugnação a executada 

alegou que envia email, faz solicitação e o exequente não fornece a 

autorização.Tendo em vista a celeuma criada, em que de um lado a parte 

que deve cumprir a obrigação afirma que o exequente não fornece a 

autorização e de outro o exequente alega que a executada não faz a 

solicitação prévia, somente comunicando o corte, deve ser tomada medida 

que obstaculize as partes ficarem se digladiando com meras alegações 

nos autos, eternizando a contenda.Diante disso, DETERMINO que a 

executada faça as SOLICITAÇÕES PRÉVIAS DE CORTE por escrito nestes 

autos e uma vez juntada a solicitação, o exequente seja intimado para, em 

cinco dias, FORNECER A AUTORIZAÇÃO OU JUSTIFICAR A NEGATIVA EM 

FAZÊ-LO.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888634 Nr: 22328-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZERINA VICTOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS 

- OAB:188.868-B/ SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERIDO/APELADO, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 319/349, no 

prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098520 Nr: 9932-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, DEJALMO 

FEDRIZZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MS 16.644-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145302 Nr: 29761-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089918 Nr: 6135-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCANARINHO TRANSPORTE LTDA, NILTON 

ALVES DE PAULA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768783 Nr: 21697-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO PEDROSO DA SILVA, MARIA DAS DORES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME, GOLDEM 

GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA BERTANI - OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

contábil às fls. 348/359, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214577 Nr: 3348-91.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANACIEL JOSÉ DA FONSECA, EDITORA 

CENTRO-OESTE LTDA. - JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFIM - 

OAB:13.909-B/MT, ZAID ARDIB - OAB:1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, MANANCIEL JOSE DA FONSECA - OAB:2473/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

contábil às fls. 1749/1783, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082829 Nr: 2828-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR ESTALK - OAB:247302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo os ADVOGADOS – JOÃO PAULO 

MORESCHI OAB/MT 11.686 e RICARDO TURBINO NEVES OAB/MT 12.454, 

via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de fls. 212/213, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102997 Nr: 16127-39.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID GERALDO ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN VEÍCULOS DVENTURE 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-ME, TAIRONE CONDE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Cezar da Silveira - 

OAB:4.555/MT, LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7979/MT, Joaqui Fábio mielli camargo - OAB:2680, JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT, Silvia Regina Felismino de Campos - 

OAB:125472/SP, TAIRONE CONDE COSTA JÚNIOR - OAB:42.457 SC

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MATHEUS 

RIZZO GALVÃO NASCIMENTO, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825625 Nr: 31600-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR ALEXANDRINO ANTUNES, AMARILDO 
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ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Santos Damaceno - 

OAB:7.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021033-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DAS GRACAS CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021033-64.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILVA DAS GRACAS CAMILO REU: AGUAS CUIABÁ S/A Não vislumbro 

nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 

354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) 

do Código de Processo Civil. A preliminar de inépcia da inicial arguida pela 

requerida não merece prosperar, pois há pedido determinado e causa de 

pedir, e os fatos foram logicamente narrados, não havendo qualquer 

prejuízo à defesa. Assim, REJEITO A PRELIMINAR. A questão de fato e de 

direito nestes autos refere-se à ilegalidade na cobrança das faturas dos 

meses de outubro e novembro de 2016, cujos valores, segundo a parte 

autora, não representariam o real consumo registrado nos respectivos 

períodos; bem assim aos danos morais decorrentes da injusta cobrança 

dessas faturas. Observa-se que na contestação o réu informa que, 

administrativamente, procedeu à revisão das citadas faturas, retificando o 

consumo nelas registrado para 17 metros cúbicos; e na impugnação à 

contestação, a autora confirma tal fato e informa que já quitou as faturas 

retificadas, todavia insiste na procedência dos pedidos iniciais. Pelo que 

se depreendo do exposto, o objeto da demanda cinge-se unicamente aos 

danos morais decorrentes da indevida cobrança de valores nas faturas 

dos meses de outubro e novembro de 2016, questão esta que é 

exclusivamente de direito, e não demanda a produção de provas orais, o 

que desde já INDEFIRO. Faculto às partes, contudo, a juntada de outros 

documentos, caso queiram, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

retornem conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036320-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

DANIELA NASCIMENTO DA QUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036320-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA, DANIELA NASCIMENTO DA QUIA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Não vislumbro nessa quadra 

processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção 

do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de 

Processo Civil. A questão de fato e de direito nestes autos refere-se à 

ilicitude na cobrança de multa por suposta fraude no hidrômetro do autor. 

Invertido o ônus da prova no despacho inicial, cabe à ré provar que 

notificou o autor acerca da irregularidade encontrada no hidrômetro, a fim 

de demonstrar que garantiu a este último o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. Ambas as partes pugnam pela realização de audiência de 

instrução e julgamento. A meu ver, trata-se de matéria exclusivamente de 

direito, a ser comprovada por meio de prova documental, não sendo útil a 

prova oral requerida pelas partes. INDEFIRO, pois, a realização de prova 

oral. Faculto às partes, contudo, a juntada de outros documentos, caso 

queiram, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036320-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

DANIELA NASCIMENTO DA QUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036320-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA, DANIELA NASCIMENTO DA QUIA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Não vislumbro nessa quadra 

processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção 

do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de 

Processo Civil. A questão de fato e de direito nestes autos refere-se à 

ilicitude na cobrança de multa por suposta fraude no hidrômetro do autor. 

Invertido o ônus da prova no despacho inicial, cabe à ré provar que 

notificou o autor acerca da irregularidade encontrada no hidrômetro, a fim 

de demonstrar que garantiu a este último o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. Ambas as partes pugnam pela realização de audiência de 

instrução e julgamento. A meu ver, trata-se de matéria exclusivamente de 

direito, a ser comprovada por meio de prova documental, não sendo útil a 

prova oral requerida pelas partes. INDEFIRO, pois, a realização de prova 

oral. Faculto às partes, contudo, a juntada de outros documentos, caso 

queiram, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004023-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004023-70.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO DE 

PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE 

SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de cobrança c/c perdas e danos e tutela de evidência movida por 

SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA contra APROCAM – ASSOCIAÇÃO DE 

PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE – MT. Alega 

em síntese, que é associado da ré e com esta realizou contrato de 
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proteção veicular, que lhe garante o reembolso dos prejuízos advindos de 

acidente de trânsito com danos ao veículo. Assim, requer a condenação 

da requerida ao pagamento de danos materiais, consistente na 

indenização do valor do veículo rebocador de acordo com a tabela FIP 

(R$153.023,00), além do semirreboque (R$39.000,00), mais lucros 

cessantes e danos morais. A parte ré, na audiência de conciliação 

realizada aos 10/04/2017, foi intimada para apresentar contestação no 

prazo de 15 dias, que, no caso concreto, considerando o calendário 

forense do ano de 2017, findou no dia 05/05/2017. Contudo, a 

contestação foi protocolizada somente no dia 29/10/2018, restando 

patente a intempestividade. Diante disso, DECRETO A REVELIA da parte ré 

pela intempestividade da contestação. Todavia, deixo de aplicar o efeito da 

desnecessidade de intimação, haja vista que a ré tem procurador 

constituído nos autos. Em razão da revelia, não há que se falar na 

apreciação de preliminares. A parte autora pleiteou o julgamento 

antecipado da lide, enquanto a ré pela produção de provas orais, o que 

desde já indefiro, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, a ser 

comprovada por meio de prova documental. Assim, faculto às partes a 

juntada de outros documentos, caso queiram, no prazo de 15 dias. 

Juntados, dê-se vistas à parte contrária, por 15 dias e, após, voltem-me 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023269-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INES ANTONIA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023269-86.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

INES ANTONIA MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento 

antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. A preliminar de inépcia 

da inicial arguida pela requerida não merece prosperar, pois há pedido 

determinado e causa de pedir, e os fatos foram logicamente narrados, não 

havendo qualquer prejuízo à defesa. Assim, REJEITO A PRELIMINAR. A 

questão de fato e de direito nestes autos refere-se à regularidade no 

funcionamento do hidrômetro instalado na unidade consumidora da autora. 

Tendo em vista que foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova – 

decisão que não foi objeto de recurso –, por se tratar de matéria relativa a 

relação de consumo, incumbe à ré comprovar a regularidade no 

funcionamento do hidrômetro. Ante o pedido expresso da parte requerida, 

DEFIRO a realização de perícia técnica no hidrômetro instalado na unidade 

consumidora da autora. Para tanto, nomeio, independentemente de 

compromisso, a empresa Forense Lab - Perícias e Consultoria, com 

endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, sala 1405, Bairro Alvorada, 

Cuiabá-MT, CEP 78048-250, fone: 65-98112-2338, endereço eletrônico: 

www.forenselab.com. Intime-se a empresa nomeada para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Manifestem-se as 

partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo concordância com a proposta de honorários e a comprovação 

de depósito do valor pela empresa ré, designe-se data para realização da 

perícia, a todos intimando. Os honorários periciais serão suportados pela 

empresa ré. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021405-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021405-08.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

CICERO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico que 

não houve a perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão 

de conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo 

presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 

355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso 

em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Além disso, sendo 

uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, e 

considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE 

ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS 

PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. 

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá 

responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033613-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CATARINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033613-24.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

JULIANO CATARINO DA SILVA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico que 

não houve a perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão 

de conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo 

presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 

355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso 

em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Além disso, sendo 

uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, e 

considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE 

ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS 

PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. 

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá 

responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002143-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIS LUCIA DE CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA DE CARVALHO OAB - MT3733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIA MAILA DE JESUS SANTOS (REU)

DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO (REU)

DIAMOND HOUSE IMOBILIARIA EIRELI (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002143-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIS LUCIA DE CARVALHO MONTEIRO REU: DIAMOND HOUSE 

IMOBILIARIA EIRELI, DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO, ADRIA MAILA DE 

JESUS SANTOS Cuida-se de Ação de Restituição de Valores c/c Resilição 

Contratual e Dano Moral ajuizada por MARIS LUCIA DE CARVALHO 

MONTEIRO em face de DAIMOND HOUSE IMOBILIÁRIA EIRELI, DIEGO 

SILVEIRA DE ARAUJO e ADRIA MAILA DE JESUS SANTOS, na qual a 

autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para 

determinar que os requeridos procedam à imediata restituição do valor de 

R$7.000,00 (sete mil reais). Alega a autora que, mediante intermediação da 

corretora requerida, firmou um contrato de compromisso de compra e 

venda para a aquisição do imóvel localizado na Avenida das Palmeiras, nº 

20, Casa 44, quadra J, Condomínio Residencial Rio Claro, no Bairro Jardim 

Imperial, em Cuiabá MT, matrícula 109.116, de propriedade dos demais 

requeridos, pelo valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). 

Afirma que (i) obteve aprovação pela Caixa Econômica Federal para 

financiamento do valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais); (ii) realizou o 

pagamento da diferença entre o valor do bem e a quantia a ser financiada, 

isto é, R$30.000,00 (trinta mil reais); e (iii) retirou a chave do imóvel, 

liberada a título precário, no dia 22/10/2019. Sustenta, ainda, que não foi 

informada pela requerida acerca da existência (i) de débitos em aberto a 

título de taxa condominial no valor aproximado de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), e de faturas junto à Águas Cuiabá e Energisa; (ii) de vícios no 

quintal do imóvel; (iii) de duas ações judiciais de execução por débito de 

condomínio; e (iv) de dívidas ativas de IPTU, compreendendo o período de 

2013 a 2019, totalizando o valor de R$4.923,72. Aduz que, diante de tais 

fatos, dirigiu-se à imobiliária requerida, no dia 24/10/2019, e procedeu à 

devolução das chaves, solicitando o imediato cancelamento/rescisão do 

contrato, e a devolução dos valores pagos. Assevera, por fim, que 

registrou uma reclamação no Procon, no dia 25/10/2019, na qual a primeira 

requerida apresentou proposta de acordo para a devolução do valor de 

R$9.875,00. Mas, num segundo momento, alegou que devolveria apenas o 

valor de R$7.000,00 (sete mil reais), cobrando a multa de 10% (dez por 

cento) do valor do contrato, ou seja, R$23.000,00 (vinte e três mil reais). É 

o breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. No caso, a autora pretende a ordem liminar 

para que a requerida realize o pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete 

mil reais). Todavia, verifica-se que tal montante foi objeto de cláusula de 

distrato não celebrado entre as partes (Id. 28163034), não havendo 

falar-se, a princípio, em obrigação de restituição de valores. Ademais, 

patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória 

pleiteada (art. 300, §3º, do CPC/15), já que a sua concessão resultaria no 

completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de 

instrução processual, a fim de se aferir, com segurança, o alegado 

descumprimento contratual pelas requeridas, bem assim o direito à 

rescisão do contrato de compra e venda objeto da demanda. Destarte, 

indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 11/05/2020, às 

10h30, Sala 5, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 
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ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038699-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALERSON CLEBER GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAVILLA E DARINE COSMETICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038699-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALERSON CLEBER GOMES DE ARRUDA REU: RHAVILLA E DARINE 

COSMETICOS LTDA - ME Não há hipótese de extinção do processo, nem 

de julgamento antecipado, assim trata-se saneamento do feito. Não há 

questão processual pendente. A questão de fato, neste processo, 

refere-se à existência do contrato verbal de compra e venda dos dois 

terrenos, conforme a alegação do autor. O ônus da prova dos fatos 

alegados na inicial cabe ao autor, bem como ao réu cabe demonstrar fatos 

impeditivos, extintivos ou desconstitutivos do direito sustentado pelo autor. 

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio 

de 2020, às 14:00 horas, para fins de oitiva dos depoimentos pessoais 

das partes, bem como da oitiva das testemunhas arroladas 

tempestivamente (art. 357, § 6º, CPC). Cabem aos advogados informar e 

intimar suas testemunhas. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Vandymara G R 

P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034456-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL CAVALHEIRO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034456-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAPHAEL CAVALHEIRO LOPES REU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, em razão da noticiada incorporação da empresa SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA., RETIFIQUE-SE o polo passivo para constar SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Cumpra-se, fazendo as anotações 

necessárias. As preliminares arguidas de ausência de documentos 

indispensáveis para propositura da ação e litigância de má-fé 

confundem-se com o mérito e com ele serão oportunamente analisadas. A 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela MRV PRIME deve ser 

prontamente rechaçada, já que admite a existência de parceria com a 

SKY, negando somente que esta não abrangia o imóvel da autora. 

Ademais, o pedido inicial não se restringe ao fornecimento do serviço, mas 

também ao ressarcimento do valor mensal do pacote promocional 

(R$49,90), pelo período de 12 meses, em caso de impossibilidade da 

instalação. Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade da MRV. O autor 

alega que adquiriu o apartamento descrito na inicial da MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., motivado, 

dentre outros, por uma promoção entre a construtora e a empresa SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., que oferecia um ano de TV gratuita 

com a SKY; afirma que apesar de o apartamento ter sido entregue com 

todos os pontos e fiações da SKY, o serviço nunca foi fornecido, o que 

lhe causou danos morais. Por sua vez, as rés apontam que o autor não 

comprova a contratação do serviço que fazia parte da promoção, 

tampouco que este era oferecido na compra do seu apartamento. – 

Distribuição do ônus da prova. Tendo em vista que foi deferido o pedido de 

inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, incumbe 

às rés comprovarem a inexistência da promoção em relação ao imóvel 

adquirido pelo autor. Desde já indefiro o pedido de provas emprestadas, 

dadas às particularidades de cada contrato de compra e venda firmado 

individualmente entre as rés e seus consumidores. Ademais, o que deve 

ser comprovado nestes autos é se a parceria firmada entre a MRV e a 

SKY tinha prazo determinado, e se ainda vigente, abrangia ou não o imóvel 

adquirido pelo autor. As partes pugnam pela produção de provas orais, 

sendo o autor para demonstrar que a promoção abrangia o seu imóvel e 

as rés para comprovarem que o prazo da parceria que havia sido firmada 

entre estas havia se esgotado no ano de 2012, bem como não abrangia o 

imóvel do autor. Assim, defiro o pedido de produção de provas orais. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2020, às 

14:00 horas, para fins de oitiva das testemunhas já arroladas e as que 

vierem a ser oportunamente arroladas, até o máximo de 10 (dez) para 

cada parte (art. 357, §6º do CPC), devendo o rol de testemunhas ser 

ofertado em até 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão. 

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC. A Secretaria deve observar a RETIFICAÇÃO do polo 

passivo para constar somente SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011794-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BEHLING (REQUERENTE)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (REQUERIDO)

GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO (REQUERIDO)

JAIR RIBEIRO CALVO (REQUERIDO)

JOAO PAULO CALVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011794-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CVL IMOVEIS LTDA - EPP, FLAVIO BEHLING REQUERIDO: JOAO PAULO 

CALVO, JAIR RIBEIRO CALVO, GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI 

ARAUJO PRADO, SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO Trata-se de 

matéria de fato e de direito, contudo a prova documental é a única que 

deverá ser produzida nesta lide, uma vez que o débito se prova com 

documentos. Assim, indefiro os pedido de produção de provas orais. 

Intimem-se e voltem-me conclusos para sentença, a qual deverá obedecer 

a ordem da Meta 02. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044248-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 
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(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044248-64.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NELSON JOSE DE ALMEIDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Nelson José de Almeida contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 11.812,50 (onze mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/04/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo, adequação do valor da causa e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 26363976), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/04/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da falta de 

interesse de agir em face do pagamento realizado na seara administrativa 

Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal 

fato por si só não torna a pretensão do autor carecedora das condições 

da ação por falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também 

insurge sobre a avaliação feita pela seguradora que acarretou o 

pagamento parcial. Posto isso, afasto a preliminar supra. Passo a análise 

do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 24587918) e o laudo pericial 

(ID 26363976). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácica 

com repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), bem como, 

invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo com 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), e invalidez permanente parcial incompleta da mão direita 

com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontra-se o 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), e que a 

quantia já recebida administrativamente encontra-se no valor de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

percebe-se o valor remanescente totalizando em R$ 6.918,75 (seis mil 

novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 6.918,75 (seis mil novecentos e dezoito reais e 

setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(19/04/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023406-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023406-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por UNIMED SEGUROS 

PATRIMONIAIS S/A em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que nas datas de 

13/08/2017, houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora 

do segurado descrito na inicial, danificando equipamentos elétricos em seu 

imóvel. Diante da ocorrência, a autora teve que arcar com o valor da 

indenização securitária no valor total de R$ 15.919,20 (quinze mil, 

novecentos e dezenove reais e vinte centavos). Assim, asseverando ser 

a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao 

pagamento da importância R$ 15.919,20 (quinze mil, novecentos e 

dezenove reais e vinte centavos), a título de danos materiais, além da 

verba de sucumbência e despesas processuais. A ré apresentou 

contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da autora; e no 

mérito sustenta ausência de responsabilidade objetiva; ocorrência de 

excludente de responsabilidade; inexistência de nexo de causalidade 

entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de força maior; inexistência 

de danos materiais. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos 
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iniciais (Id. 18478416). Impugnação à contestação, rechaçando os 

argumentos suscitados na contestação (Id. 18875796). A parte autora 

pugnou pela produção de prova testemunhal; e a parte requerida pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Fundamento e Decido. O 

feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Preliminar de 

Ilegitimidade Ativa A requerida alega que a parte autora não poderia 

pleitear em juízo direito alheio por não se tratar de titular da unidade 

consumidora Todavia, embasa-se no argumento de que o nome constante 

da fatura de energia elétrica não é mais de responsabilidade do segurado, 

mas de terceira e estranha pessoa ao feito. A preliminar deve ser 

rejeitada, pois além de a parte autora ter se sub-rogado no direito do seu 

segurado, o fato de o nome constante no comprovante de endereço do 

segurado não comprova que o mesmo não seja usuário do serviço, aliás, 

ônus do qual não se desincumbiu a ré. Mérito Cinge-se a controvérsia 

sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade 

da ré pelo sinistro que culminou a danificação de eletroeletrônicos do 

imóvel dos segurados, ocasionando danos materiais de R$ 15.919,20 

(quinze mil, novecentos e dezenove reais e vinte centavos). Sem maiores 

sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é 

valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia 

elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de 

culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem 

que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu o segurado no valor total de R$ 15.919,20 (quinze 

mil, novecentos e dezenove reais e vinte centavos), sub-rogando-se nos 

direitos do usuário do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos 

por empresas especializadas. Sendo assim, não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”. (g.n.) Ante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 15.919,20 (quinze mil, novecentos e 

dezenove reais e vinte centavos) ao mês e correção monetária pelo índice 

INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na 

inicial. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042660-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMARIA GONCALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042660-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIMARIA GONCALVES RODRIGUES REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Julimara Gonçalves 

Rodrigues contra Seguradora Líder, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 22/01/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação em ID 

20983498, arguindo a violação à coisa julgada material, em razão de a 

autora ter proposto ação idêntica sob nº 177554-80.2016.811.0041, a qual 

transitou em julgado. Manifestou a autora em ID 21096694, pedindo a 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Passo a análise da preliminar suscitada pela parte requerida de violação à 

coisa julgada material. Inicialmente, vejo que o processo nº 

177554-80.2016.811.0041 possui sentença transitada em julgado, razão 

pela qual o feito deverá ser analisado sob a ótica da coisa julgada, matéria 

que pode ser reconhecida até mesmo de ofício pelo magistrado. De acordo 

com o art. 502 do CPC: “Denota-se coisa julgada material a autoridade que 

torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeito a 

recurso”. Dessa maneira, tenho que a sentença proferida no processo 

sob o nº 177554-80.2016.811.0041 se encontra acobertada pelo manto da 

coisa julgada material, que ao lado do ato jurídico perfeito e do direito 

adquirido, constituem uma importantíssima garantia dos indivíduos, voltada 

à preservação da estabilidade das relações jurídicas. Assim, não resta 

alternativa senão extinguir o feito, em face da ação já ter sido interposta 

anteriormente e julgada com resolução de mérito. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTA sem resolução de mérito, a presente ação 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em 

face do reconhecimento da coisa julgada. Condeno ainda a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora que ora 

concedo, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G. R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036170-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036170-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARMEM FRANCISCA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança DPVAT interposta por 

CARMEM FRANCISCA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS E CIA. Verifica-se que foram expedidos 

mandados de intimação para que a parte autora desse andamento ao feito, 

sob pena de extinção (ID 20081751 e ID 25811530), acontece que todos 

os mandados retornaram com certidão negativa (ID 20637091 e ID 

26882218). Como é sabido, é obrigação da parte manter o endereço 

atualizado no processo, devendo o mesmo suportar o ônus processual da 

sua omissão. Assim, no caso, denota-se que a parte autora não promoveu 

os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais 

de 30 (trinta) dias. Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir 

o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular 

andamento do feito. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § 

§ 1.º e 2º, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

feito Sem Resolução de Mérito. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da 

ré, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora que ora concedo, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045214-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDETE GERALDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045214-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDETE GERALDA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Idete Geralda de Souza contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 07/05/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo e adequação do valor da causa, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 26389045), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/05/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 24752166) e o laudo pericial (ID 

26389045). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), e que a quantia já recebida 

administrativamente encontra-se no valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (07/05/2017). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001866-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001866-22.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002315-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA ALMEIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

ROSILENE MARCELO OAB - MT8886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G C NEVES & NEVES LTDA - ME (REQUERIDO)

GILCELAINE CARNEIRO NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002315-77.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001952-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU SALUSTIANO CUPINI ASSUMPCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS OAB - MT26823/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA (EXECUTADO)

R.S.M. DA ROCHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001952-90.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042058-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CAMPOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042058-31.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 9 Horário: 10:45 , que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002254-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON GOMES PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002254-22.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 10 Horário: 08:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 
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havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002268-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA BASTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BRASIL NEGOCIOS E COBRANCAS LTDA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002268-06.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008758-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE CASSIANO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008758-78.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009424-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO XAVIER BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009424-79.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010049-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ANJOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010049-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024811-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HELENO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024811-08.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Intimo as partes para perícia médica a ser realizada com o 

Dr° Roberto Gomes de Azevedo CRM/MT 1958, designada para o dia 03 de 

março de 2020, das 8h00 as 11h00 (o atendimento será por ordem de 

chegada), no endereço Rua 24 de Outubro, N° 827, Sala 8, Galeria 24 de 

Outubro, Bairro Popular, Cuiabá - MT. Fone: (65) 2127-8022. Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2020. JOAO MARCIO CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022371-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE TEIXEIRA DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022371-68.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037659-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LANDER MENEGAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CEZAR BORGES DOS SANTOS OAB - PR85115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO (REQUERIDO)

AGROPECUARIA PRIETO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037659-27.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 19195423, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031658-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENICIO CLEBE DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT12522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031658-55.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011721-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011721-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1023054-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. P. D. B. G. P. (REQUERIDO)

E. G. P. D. B. G. P. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023054-42.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte requerida para manifestar sobre os documentos juntados em id 

28245211, no prazo de 48 horas. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000215-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22970/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000215-86.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que a carta de intimação encaminhada à parte ré 

foi recebida por pessoa diversa, conforme o AR de ID. 19083650. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 

2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005915-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDEN CAMPOS CUNHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005915-43.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003362-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORILEO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SEICHI TOMIYOSHI OAB - MT22074/O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003362-23.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 
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juntada aos autos no ID 24237482, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

22 de janeiro de 2020. JOAO MARCIO CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001611-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. H. L. -. M. (REQUERENTE)

P. 6. C. C. D. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. D. S. C. L. (LITISCONSORTES)

G. M. L. -. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001611-64.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a proposta de honorários 

apresentada pelo perito no id 28165398 / 28189690, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013351-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013351-53.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de ID 23455264, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020708-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FERNANDES FRANCISCO OAB - MT0011996A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mario Eduardo Marquardt OAB - MT10915-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020708-84.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. JOAO MARCIO CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017319-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI SILVA COSTA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017319-91.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020461-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020461-74.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre proposta 

de honorários periciais de ID. 26266035, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013486-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS ROMERA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C D OESTE ELETRO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013486-02.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003019-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR DE ROSSI (EXECUTADO)

VALDIR DE ROSSI (EXECUTADO)

EVELCI DE ROSSI (EXECUTADO)

VANILSO DE ROSSI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003019-27.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 
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(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 22 

de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054602-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FALCAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

M. E. F. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054602-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. E. F. F., DANIELA FALCAO DE ARRUDA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO O RAI n. 

1019183-93.2019.8.11.0000 suspendeu os efeitos da decisão inicial, que 

concedeu tutela de urgência em favor da parte autora. Intimem-se as 

partes. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 

Prestei as informações requisitadas através do Ofício n. 004/2020-GAB. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018242-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE GLAUCIA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018242-20.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que, intimada, a autora atendeu parcialmente às 

solicitações, oportunizo à autora que preste os esclarecimentos 

requisitados, atentando-se ao inteiro teor do despacho de id. 19780374, 

em 05 (cinco) dias. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018529-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. P. -. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. H. B. (EXECUTADO)

F. F. H. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018529-17.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 22 

de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008642-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PITAGORA MORAES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008642-09.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013634-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013634-13.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o despacho de id 25549633 não foi publicado 

no DJE, sendo assim. Sendo assim, faço a publicação de seus termos:" 

Nos termos do art. 432 do CPC, intime-se a ré Tadashi para que se 

manifeste sobre a falsidade do documento suscitada pela autora no ID 

16294311, em 15 dias. Sobre a irregularidade da representação 

processual sustentada no ID 16294312, diga o réu Urbano Cardoso de 

Oliveira, em 15 dias. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para 

ordenação do procedimento. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2019. ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito" Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018535-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. P. -. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. F. D. O. (EXECUTADO)

K. F. (EXECUTADO)

D. R. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018535-24.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 22 
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de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002365-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J C MATANA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOMAR REZZIERI OAB - MT10601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002365-06.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002332-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. S. O. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - MT14489/O (ADVOGADO(A))

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - 975.207.991-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002332-16.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 18/05/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 11:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028711-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVELINI PEREIRA LEITE ALENCAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028711-28.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 22 

de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028728-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028728-64.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 22 

de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026285-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA LEONCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026285-43.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para juntar aos autos documentos legíveis de Id 25315700, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003018-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1003018-42.2019.8.11.0041. Vistos Intime-se a parte 

ré para se manifestar sobre o pedido de desistência, no prazo de cinco 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 
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Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033022-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033022-62.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/10/2019 Sala: Conciliação 

7 Horário: 12:45, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033022-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033022-62.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

28157127, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1148805 Nr: 31175-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA -ME, 

VILSON ALMIRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única n. 31175-47.2016.811.0041 – Código 1148805

DESPACHO

 Em que pese o pedido de reconsideração formulado, mantenho a decisão 

de p. 66 por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1432000 Nr: 15742-95.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1432015 Nr: 15750-72.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1432017 Nr: 15753-27.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 755295 Nr: 7313-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

GERALDINO - OAB:9056

 Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Valdenir Ferreira 

Mendes, em face de José Pereira Filho. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, II do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 
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o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento voluntário do débito, e 

caso haja pedido de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

apresente o exequente planilha atualizada, devendo incluir multa e os 

honorários acima arbitrados, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 851914 Nr: 54821-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE 

SECURITIZAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR, JUDITH 

DIAS NOVAES DE REZENDE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Larissa Águida Vilela 

Pereira - OAB/MT 9.196 - OAB:, JAIRO CORREA FERREIRA JUNIOR - 

OAB:209.508, LUÍZ PAULO SERPA - OAB:118.942, SIMONE APARECIDA 

FERREIRA - OAB:279.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811, Rita de Cássia Levanti Aleixes - OAB:4.683 - 

OAB/MT

 Despacho

Após analisar procurações, verifico que a advogada Rita de Cássia 

Leventi Aleixes não possui poderes para firmar acordos.

Posto isso, intime-se os executados para regularizar sua representação 

processual, em cinco dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1402014 Nr: 9414-52.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FIGUEIREDO FILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA FIGUEIREDO 

FILHA - OAB:8618

 Ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956555 Nr: 3336-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS, EDER BISPO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, 

PAULO AFFONSO FORTUNATO, SEGURADORA TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S/A, CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, ABN AMRO GOURP S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT, FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - OAB:10518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, Dr. João Nunes da Cunha Neto - 

OAB/MT 3.146 - OAB:, Dr. Otávio Gargaglione Leite da Silva - 

OAB/MT 18.229 - OAB:, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida às 

fls.1739/1743 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Marcos Aurélio Fernandes Filho

Estagiário - 41254

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260410 Nr: 21294-95.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, 

PAULO AFFONSO FORTUNATO, REAL SEGUROS, CASSI CAIXA DE 

ASSISTENCIA DOS FUNCINÁRIOS DO BANCO DO BARSIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA COLINO BISPO 

SANTOS - OAB:10518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT, JOAO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT, Rogério Nunes 

Guimarães - OAB:6569/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida às 

fls. 1692/1696 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Marcos Aurélio Fernandes Filho

Estagiário - 41254

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030076 Nr: 36798-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIRRAIRI FARIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGORINI GARCIA 

- OAB:10133, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A, 

RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Certifico que, realizei buscas no sistema CNA OAB e verifiquei que a OAB 

do advogado LicÍnio Vieira de Almeida Junior, OAB-MT 16625/O, 

encontra-se regular, conforme documento em anexo. Sendo assim, nos 

termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte Autora, para dar o devido prosseguimento ao feito, 

manifestando-se e atendendo as solicitações da parte requerida às fls. 

83/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952968 Nr: 1471-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SUECO CENTRO OESTE CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEANDRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Há novo pedido de penhora via Bacenjud.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

Sobre o assunto, filio-me ao entendimento de que somente em casos 
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excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora via Bacenjud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916117 Nr: 40859-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, EDNEY 

JOSE DE AMORIM, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PIRES PINTO - 

OAB:22610/A, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296, GUSTAVO 

EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - 

OAB:25537/O, Isabela Lecticia de Jesus Souza - OAB:21540/O, 

JAQUELINE OLIVEIRA MENDONÇA - OAB:25.5350, JOSÉ CARLOS DE 

LIMA JÚNIOR - OAB:18501, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:273.843/SP, JOSEMARA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:25687/0, JULIANA NOGUEIRA - OAB:25578/B, KILZA GIUSTI 

GALESKI - OAB:8,660, LAUDELINA FERREIRA TORRES - 

OAB:12.316-MT, LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - OAB:12252, 

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773, marcoreli 

aparecida de carvalho strege - OAB:21181/O, NOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O - MT, RAFAELA 

GALESKI BELO - OAB:20401/O, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT, Laudelina Ferreira 

Torres - OAB:13361

 Certifico que os Embargos de Declaração apresentados pela parte 

denunciada à lide Companhia Mutual de Seguros, às fls. 292/293, são 

tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes adversas 

para apresentarem as suas contrarrazões aos referidos Embargos de 

Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 757245 Nr: 9407-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS FILHO, SORAIA IBRAHIM ALI 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517 DF, TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - 

OAB:OAB/DF 26.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo.

Intime-se a exequente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 774733 Nr: 27956-65.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA SANTIAGO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - OAB:25955/O, PAULA TEIXEIRA 

DA SILVA - OAB:15232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Há novo pedido de penhora via Bacenjud.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

Sobre o assunto, filio-me ao entendimento de que somente em casos 

excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora via Bacenjud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1437462 Nr: 17104-35.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES 

DE ORNELAS - OAB:170637 , MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - 

OAB:DF/16.785, PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - OAB:48.137, 

RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF, TERESA CRISTINA 

AMORIM PERES DA SILVA - OAB:OAB/DF 26.817

 Vistos.

Intime-se a embargada para regularizar a sua representação processual, 

juntado procuração ad judicia, em 15 dias.

E, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes, para, em cinco dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 288016 Nr: 8746-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HADDAD FRANCO DALIA, MIRIAM LIGIA 

MOREIRA HADDAD DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIA - OAB:8694, SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR - 

OAB:1602-MT

 Vistos, etc.

Há novo pedido de penhora via Bacenjud.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

Sobre o assunto, filio-me ao entendimento de que somente em casos 

excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora via Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1143362 Nr: 28843-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL DEPAT REGINAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS CLIMATIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS E DECLARO A 

OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA RÉ LS CLIMATIZAÇÕES LTDA À 

AUTORA SENAI. EM CONSEQUÊNCIA, CONSTITUO DE PLENO DIREITO EM 

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 18.986,41 cuja 

importância deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescido de juros de 1% a partir da citação.Determino o 

prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial do NCPC, 

Livro I, Título II, Capítulo III (cumprimento de sentença). Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086843 Nr: 4643-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOUZA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Numeração Única n. 4643-36.2016.811.0041 – Código 1086843

DESPACHO

 Em tempo, defiro o pedido de levantamento do valor equivocadamente 

depositado pela ré nestes autos, conforme formulado à p. 120/121.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1427290 Nr: 14893-26.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CESAR DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL BRUCE CAMPBELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIETE SELLA SIMÕES - 

OAB:19.545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 Nos termos da decisão de fls. 29/30, intimo a parte embargante, para se 

manifestar quanto a impugnação aos Embargos opostos, no prazo de 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078059 Nr: 243-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOSÉ SELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HAGE RACING EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA REGINA HAGE PACHÁ 

- OAB:125.164

 Fixo como ponto controvertido o estado de conservação do veiculo objeto 

da presente ação no momento de sua aquisição, bem como a existência 

de vício oculto. Defiro a prova pericial requerida pela ré, em consequência 

nomeio como perito do Juízo o Eng. Luiz Felipe Coimbra Gaborin, 

engenheiro mecânico, com endereço profissional na Rua F, Casa 6, 

Morada do Ouro, Setor Centro Sul, Cuiabá MT, telefone: 65 3644-6460 e 

9967-8805 – email: gaborin@gmail.com. Intime-se o perito para cumprir ao 

encargo, independentemente de termo de compromisso, nos termos do 

artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua 

proposta de honorários periciais. Quanto aos honorários, tendo a perícia 

requerida pela ré, a mesma deverá ser custeada por esta, nos termos do 

art.95 do CPC/15: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do 

assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela 

parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for 

determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes técnicos e quesitos, caso queiram, 

conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC/15, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após a apresentação da proposta, intimem-se as partes 

para que manifestem sobre este e/ou depositem a percentual que lhe 

cabe. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. 

Apresentado o laudo, autorizo o levantamento dos honorários periciais. 

Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado 

data para inicio dos trabalhos periciais, intimando as partes para que 

acompanhe estes. Com inicio dos trabalhos periciais autorizo o 

levantamento de 50% dos honorários, e quanto ao saldo remanescente os 

mesmos poderão ser levantados com a entrega do laudo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1083804 Nr: 3347-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIN VIEIRA - 

OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 Embora haja pedido de julgamento antecipado do feito, verifico a 

necessidade de produção de outras provas. O ponto controvertido 

consiste na existência da relação jurídica entre as partes, bem como na 

legitimidade da cobrança discutida nesta ação. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24/03/2020 às 14:00 horas. Determino o 

comparecimento do autor para que preste o seu depoimento pessoal 

(art.385 CPC/15). Intimem-se as partes para que apresente o rol de 

testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do 

CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.” Intime-se O 

AUTOR pessoalmente para que compareça no dia e hora determinado 

para que preste o seu depoimento, sob pena de confissão (art.385, §1° do 

CPC/15). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1155750 Nr: 34223-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TARCISIO BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação de indenização por danos 

materiais e morais proposta por Pedro Tarcisio Barbosa contra BANCO 

BRADESCO S.A. Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 15% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023550 Nr: 33676-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA GOMES MILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEIA GOMES MILLER, Cpf: 53784936172, 

Filiação: Marlene Luzia Gomes e João Batista Gomes, data de nascimento: 

28/11/1974, brasileiro(a), natural de Frutal-MG, viuvo(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Executado para efetuar o pagamento da condenação 

no valor de R$91.746,16(noventa e um mil setecentos e quarenta e seis 

reais e dezesseis centavos)

Despacho/Decisão: VistosTrata-se de cumprimento de sentença requerido 

por Gustavo Pardo Salata Nahsan em face de Leia Gomes Miller. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.O 

exequente requereu o levantamento do valor penhorado no rosto dos 

autos código 407086, porém referido valor não se encontra vinculado a 

estes autos. Contudo, já há determinação nos autos em apenso para 

vinculação.Intime-se a devedora para cumprimento da obrigação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), efetuando o pagamento do 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito.Considerando que a devedora foi citada por edital e é 

representada pela Defensoria Pública, sua curadora especial, a sua 

intimação para cumprimento da sentença será realizada por edital. Não 

ocorrendo o pagamento no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

NCPC.Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a executada, independente de penhora ou nova intimação, 

apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC.Decorrido o prazo sem comprovação do 

pagamento voluntário do débito, e caso haja pedido de bloqueio de valores 

por meio do sistema Bacenjud, apresente o exequente planilha atualizada, 

devendo incluir multa e os honorários acima arbitrados, no prazo de 05 

(cinco) dias.O pedido de liberação do valor penhorado nos autos em 

apenso será apreciado após o decurso do prazo para pagamento 

concedido à devedora.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2019.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIA FERNANDA 

MANOEL SARAIVA, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de execução da sentença da AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. Ação de cobrança de honorários contratuais e, também, 

sucumbenciais, proposta pelo autor relativo ao labor realizado no 

processo da QUINTA VARA CÍVEL DA CAMARCA DE CUIABÁ – MT, autos 

no. 1096-2009. Código 407086. O pedido de tutela antecipada foi deferida 

e foi penhorado no processo acima descrito, apenso à presente ação, o 

valor R$ 44.579,50 (quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove 

reais e cinquenta centavos). Pedidos: Inicialmente a antecipação de tutela, 

inaudita autera pars, para penhorar o valor de R$ 44.579,50 (quarenta e 

quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) na 

capa dos autos no. 1096-2009. Código 407086 da 5ª. Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá – MT até a resolução da presente demanda, evitando 

assim, que o requerido retire todo o dinheiro depositado nos autos levando 

junto os honorários contratuais; No mérito requer a condenação do 

requerido ao pagamento do valor de R$ 44.579,50 (quarenta e quatro mil 

quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) acrescidos de 

juros e correção monetária; Requer a condenação do requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão 

da presente ação;Requer os benefícios da justiça gratuita, uma vez que, o 

autor encontra-se desempregado e enquadra-se como beneficiário na 

forma da Lei. O valor devido, corrigido conforme o dispositivo da sentença 

é de R$ 79.779,27 (setenta e nove mil setecentos e setenta e nove reais e 

vinte e sete centavos) e a ele se acrescentam os honorários da cobrança, 

totalizando-se R$ 91.746,16 (noventa e um mil setecentos e quarenta e 

seis reais e dezesseis centavos), do qual, se propõe a presente 

execução de sentença. Como o processo já está garantido pela penhora 

no valor de R$ 44.579,50 (quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e 

nove reais e cinquenta centavos), este valor deve ser abatido da dívida 

principal, a fim de que, possa ser executado o saldo devedor no valor de 

R$ 47.166,66 (quarenta e sete mil cento e sessenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos). totalizando-se R$ 91.746,16 (noventa e um mil 

setecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), do qual, se 

propõe a presente execução de sentença.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006498-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006498-62.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da sentença de ID 26342032, que julgou procedente em 

parte os pedidos autorais e condenou a embargante ao pagamento da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 5.062,50 (cinco 

mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência 

arbitrados em 20% do valor da condenação. A embargante sustenta que a 

sentença foi omissa pois deixou de apreciar uma matéria de ordem 

pública, qual seja, o inadimplemento do proprietário do veículo com o 

prêmio do seguro obrigatório DPVAT. Assim, pugna pela procedência dos 

embargos de declaração. Contrarrazões ao ID 27269744. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código 

de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou 

omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No 

caso em comento, a embargante alega que a sentença é omissa, eis que 

deixou de apreciar uma matéria de ordem pública, qual seja, o 

inadimplemento do proprietário do veículo com o prêmio do seguro 

obrigatório DPVAT. A embargante litiga contra a Súmula 257 do STJ, uma 

vez que referida súmula dispõe que “a falta de pagamento do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 

terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da 

indenização.” No mais, o TJMT já fixou entendimento de que o não 

pagamento do prêmio do seguro DPVAT não impede o recebimento pelo 

autor da indenização estabelecida em lei (Apelação Cível TJMT n. 

10309931020178110041, Relator Sebastião Barbosa Farias, 05/02/2019). 

Ademais está consolidado pelos Tribunais Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida, e 

não entre esta e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Nesse 

sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 

535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A 

contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, 

verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do 

acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição 

externa. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, 

o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

decisão. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013952-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE BARROS MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013952-30.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da decisão saneadora que determinou o pagamento dos 

honorários periciais pela seguradora ré. A embargante sustenta que a 

decisão é omissa pois não fundamentou sobre a inversão do ônus da 

prova, eis que a prova foi requerida somente pelo embargado. O 

embargado apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme 

preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante alega omissão na decisão, pois não fundamentou sobre a 

inversão do ônus da prova. De fato, a decisão merece reparos de modo 

que o ônus da realização da prova pericial recaia sobre o embargado, vez 

que foi quem requereu a prova pericial. Assim, recebo os presentes 

embargos e dou-lhes provimento para corrigir a decisão que passará a 

constar da seguinte maneira: “Nomeio como perito do Juízo o Dr. Flávio 

Ribeiro de Melo, com endereço profissional na Av. das Flores, nº. 843, 

sala 43, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 

3025-3060 e 9223-7073, nesta Capital, o qual deverá esclarecer se a 

parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial, 

devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. 

Intime-se o perito para cumprir ao encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso. Quanto aos honorários 

periciais, levando em consideração a complexidade da perícia e o exímio 

trabalho executado pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os 

honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi requerida pela 

parte autora, o ônus de sua realização deverá recair sobre ela. Sendo o 

autor beneficiário da Justiça Gratuita, o pagamento dos honorários do 

perito deverá ser efetuado ao final do processo pela ré, se for vencida. 

Porém, o Estado deverá pagar a perícia, caso a ação seja julgada 

improcedente. A ré já apresentou seus quesitos (Id 14754134). Assim, 

intime-se o autor para apresentar seus quesitos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. No mesmo prazo, devem as partes indicar assistente técnico. 

Consigno o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Cumpram-se 

as determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado local e data 

para o início da perícia. Intimem-se todos.” No mais, mantenho incólume a 

decisão. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002294-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MAURY GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002294-04.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos 
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morais c/c pedido de antecipação de tutela proposta pelo Marcos Maury 

Gomes da Silva contra Águas Cuiabá S.A, ambos qualificados nos autos. 

Narra a inicial que o autor é cliente da ré através da matrícula n. 46004-9 e 

no mês de fevereiro de 2018 recebeu fatura no valor de R$ 1.010,57 por 

fiscalização na ligação; que em junho de 2018 foi surpreendido com duas 

multas na sua conta de água, uma referente a fiscalização na ligação no 

valor de R$ 703,75 e outra referente a troca de hidrômetro por danificação 

pelo usuário no valor de R$ 151,13; e que em julho de 2019 foi multado 

novamente por fiscalização na ligação no valor de R$ 703,75. Aduz que 

seu consumo sempre se manteve o mesmo, não havendo qualquer 

justificativa para a ré acusá-lo de tentativa de fraude. Postula a 

concessão da tutela provisória de urgência antecipada, para determinar 

que a ré restabeleça o fornecimento de água em seu imóvel, bem como 

suspenda a cobrança das faturas nos valores de R$ 1.010,57 

(fevereiro/2018), R$ 703,75 (junho/2018), R$ 151,13 ( junho/2018) e R$ 

703,75 (julho/2019). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

pretensão almejada pelo autor diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

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

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. A relação em 

comento é de consumo, cabendo a aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum 

consumidor inadimplente será exposto a ridículo por ocasião da cobrança 

de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. In casu, as faturas nos valores de R$ 1.010,57 

(fevereiro/2018), R$ 703,75 (junho/2018), R$ 151,13 (junho/2018) e R$ 

703,75 (julho/2019), pendentes de pagamentos são pretéritas e, segundo 

o autor, não condizem com a realidade, discordando dos valores das 

mesmas. Desta forma, a ré não pode fundamentar a interrupção do 

fornecimento de água na referida matrícula. Nesse sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - REJEITADA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO PRETÉRITO – ILEGALIDADE – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURADO 

– VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

– ADEQUADOS – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO 

DO RÉU DESPROVIDO. Configura-se indevida a suspensão do 

fornecimento de água por débito pretérito , gerando direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. A indenização por dano moral 

decorrente de interrupção do abastecimento de água residencial por 

débito pretérito , fixada em R$3.000,00 (três mil reais), satisfaz aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em 

consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de 

Justiça. É caso de manter os honorários sucumbenciais, quando 

arbitrados em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de 

prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.(N.U 

0001766-90.2014.8.11.0010, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2019, 

Publicado no DJE 09/08/2019) Insta consignar, ainda, que o serviço de 

fornecimento de água é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Registro que a medida é 

reversível a qualquer tempo. Posto isto e, presentes os requisitos 

autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos 

do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino que 

a ré suspenda a cobrança das faturas nos valores de R$ 1.010,57 

(fevereiro/2018), R$ 703,75 (junho/2018), R$ 151,13 ( junho/2018) e R$ 

703,75 (julho/2019) referente as multas aplicadas ao autor, bem como que 

restabeleça o fornecimento do serviço de água na matrícula n. 46004-9 de 

titularidade do autor, se a suspensão do serviço se deu em razão dos 

débito aqui discutidos. Intime-se a ré para cumprimento da liminar 

concedida em 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para o caso de descumprimento. Nos termos do art. 

334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 

às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002311-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS (REU)

JOZIANE COUTINHO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002311-40.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo com pedido liminar c/c rescisão contratual e cobrança 

de despesas contratuais proposta por Joselia Gomes da Silva em face de 

Joziane Coutinho da Silva e Rubens Alexandre de Jesus, aduzindo, em 

síntese, que firmou contrato de locação residencial do imóvel localizado à 

Rua F, n.º 344, Apt. 102, Bloco 03, Bairro Jardim Aclimação em Cuiabá/MT, 

com vigência de 29/10/2018 a 29/10/2019. Afirma que a ré passou a 

descumprir o pactuado, deixando de pagar os aluguéis e obrigações 

acessórias. Informa que buscou solucionar amigavelmente a situação, 

contudo, sua tentativa restou infrutífera. Diante disso, requer o 

deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja decretado o despejo 

da ré. A autora colacionou o comprovante de recolhimento de custas (id. 

28215866). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Infere-se 

que a autora pretende a desocupação retomada do imóvel locado à ré, 

localizado à à Rua F, n.º 344, Apt. 102, Bloco 03, Bairro Jardim Aclimação 

em Cuiabá/MT, ao argumento de inadimplemento de alugueres. As 

possibilidades de despejo liminar estão previstas no artigo 59, § 1º, da Lei 

nº 8.245/91. Contudo, o inciso IX: “IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” O art. 37 da citada Lei, dispõe: “Art. 37. No contrato de 

locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de 

garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão 

fiduciária de quotas de fundo de investimento.” No caso dos autos, o 

contrato está garantido pela fiança, conforme se infere do Contrato de 

Locação de Imóvel (ID 28212158). Nesse sentido o TJMT decidiu: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C 
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COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – 

INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DE LOJA DE USO COMERCIAL EM 

SHOPPING CENTER – PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, 

INC. IX, DA LEI 8.245/91 – EXISTÊNCIA DE GARANTIA (FIANÇA) 

CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. 

É possível a concessão da antecipação de tutela nas ações de despejo 

desde que estejam presentes os requisitos do artigo 273 do Código de 

Processo Civil (Precedentes do STJ). Estando demonstrado nos autos que 

o contrato está provido por uma das garantias previstas no art. 37 da Lei 

8.245/91 (fiança), impõe-se o indeferimento da liminar de despejo fundada 

na falta de pagamento do aluguel e seus acessórios.” (TJMT, AI 

19988/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 

14/08/2014). (destaquei) “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO - CONTRATO DE 

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PRORROGADO - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - EXISTÊNCIA DE GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 

DECISÃO MANTIDA. I - O art. 59, da Lei nº 8.245/91, prevê os requisitos 

necessários e as hipóteses fáticas em que cabível o deferimento de 

medida liminar de desocupação em ação de despejo. II - Comprovada nos 

autos a existência de uma das garantias previstas no art. 37, da Lei nº 

8.245/91, não há subsistir a medida deferida com fulcro no art. 59, §1º, 

inciso IX, do citado diploma legal. III - A Súmula 214 do STJ, não tem 

aplicação para desobrigar o fiador no caso de mera prorrogação do 

contrato.” (TJMT, AI 37420/2012, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2012, 

Publicado no DJE 01/08/2012). (destaquei) Posto isto e com estas 

fundamentações indefiro a tutela de urgência. Citem-se os réus para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias da sua citação oferecer defesa 

ou purgar a mora, conforme previsão do inciso II do artigo 62 da Lei 

8.245/1991. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia das partes rés, presumindo-se, neste caso, 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido 

o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE a autora para que se 

manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no 

art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo 

desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012226-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CARDOSO IDALGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012226-50.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27352779). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010646-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

A. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010646-19.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27466817). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024046-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN JAIRO OLIVEIRA DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024046-03.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27979966). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029984-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029984-76.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27962590). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 
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sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016500-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL OJEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016500-28.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28033157). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005262-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VALDINA GOULART GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005262-41.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28069855). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018841-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON NOEL DUARTE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018841-61.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27902971). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022602-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA ALINE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 28/01/2020 Hora: 10:00 Tipo: 

Conciliação, Sala: Central de conciliação Data: 03/12/2018 Hora: 08:30 , a 

ser realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. 

Cuiabá, 24 de setembro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044752-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021527-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (AUTOR(A))

KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE LIMA (REU)

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, itens 7.2.2, 1.1.4 e 8.3.3.1 (CNGC/MT, itens 6.16.7.3, 2.2.17 

e 6.16.8.8), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, 

via DJE, para querendo impugnar a Contestação no prazo de 15(quinza) 

dias. ANALICE ROSOLEM SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)
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Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005566-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA OAB - MT9089-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que a parte ré pugna pela produção de outras provas, determino seja 

intimada para assim se pronunciar, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033638-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... À parte autora para se manifestar sobre a contestação e os 

documentos com esta carreados, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

350, c/c art. 437, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024798-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OJ - OJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Tão logo citada da execução de título extrajudicial, a executada 

Wania Alves dos Santos interpôs incidente de falsidade (art. 430, CPC), 

argumentando, em síntese, que, além de a assinatura aposta no título 

executivo não ser sua, há rasura e tentativa de adulteração grosseira no 

valor em numeral e também por extenso, requerendo, por isso, a 

realização de perícia técnica judicial. Na mesma peça processual também 

apresentou reconvenção, salientando que, por não dever à exequente, 

tem direito ao recebimento em dobro do valor executado, bem como 

indenização por danos morais no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 

reais). Requer, por fim, a suspensão do curso da execução até decisão 

no incidente processual, após realização de perícia grafotécnica a ser 

determinada pelo juízo. O incidente foi impugnado pela parte exequente 

como se tratasse de embargos à execução. Assinale-se, de início, não se 

tratar aqui de embargos à execução como compreendido pela parte 

exequente, mas de incidente processual de falsidade. Também não há que 

se falar em reconvenção em execução de título extrajudicial, como 

erroneamente requerido pela executada, por não ser cabível em execução 

(STJ-4ª T., REsp 1.050.341, Min. Marco Buzzi, j. 5.11.13, DJ 25.11.2013;RT 

488/135, 718/152, JTA 35/196, 36/46, 39/143). Arguindo, a parte 

executada, falsidade na assinatura aposta no título executivo, impõe-se o 

deferimento do pedido de realização de perícia técnica grafotécnica que 

deverá ser custeada pela executada. Contudo, esta requereu o 

deferimento da gratuidade da justiça, que se deferido, será desobrigada 

de tal ônus. Todavia, não carreou com o incidente qualquer documento 

que demonstre a alegada hipossuficiência financeira. Assim, determino 

seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar, através de 

documentos, o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021753-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Inclua-se o processo em ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil, 

cientificando-se as partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016663-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEANE PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 27540530. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 12 de maio de 2020, às 10h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 1. Cite-se a parte requerida nos 

moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035754-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELISTICS BARUERI TRANSPORTADORA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO NASSIF MOLINA OAB - SP234297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO OAB - MT8138-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... I) À parte ré para, querendo, manifestar sobre os documentos 

carreados com a réplica à contestação, em 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 437, § 1º, do CPC. II) Constata-se tratar aqui de processo que 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de outras provas para o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem cronológica 

de julgamentos. Todavia, tendo em vista que as partes pugnam pela 

produção de outras provas, determino sejam intimadas para assim se 

pronunciarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, 

fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao final, 

conclusos. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1023003-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS OLIVEIRA PARAISO, (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... À parte ré para, querendo, manifestar-se sobre os documentos 

carreados com a peça do Id 20948742, em 15 (quinze dias), nos termos 

do § 1º, do art. 437 do CPC. Constata-se tratar aqui de processo que 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de outras provas para o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem cronológica 

de julgamentos. Todavia, tendo em vista que a parte autora pugna pela 

produção de outras provas, determino seja intimada para assim se 

pronunciar, no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, 

fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao final, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002272-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002269-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA INDUSTRIA DE BOBINAS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ADRIEN DE CARVALHO DUARTE MONTEIRO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002321-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS CELL TELEFONIA E COMUNICACAO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002193-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. Z. W. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - 766.964.211-49 (REPRESENTANTE)

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o representante da 

requerente menor, que é advogado, apenas requereu o deferimento do 

benefício, mas não juntou qualquer documento que demonstre a alegada 

hipossuficiência financeira. Assim, determino seja intimado o 

representante da requerente para demonstrar o preenchimento dos 

pressupostos necessários ao deferimento do benefício ou, então, recolher 

as despesas de ingresso da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002181-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o requerente, que é 

servidor público estadual, apenas requereu o deferimento do benefício, 

mas não juntou qualquer documento que demonstre a alegada 

hipossuficiência financeira. Assim, determino seja intimado o requerente 

para demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao 

deferimento do benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002318-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIO GONCALVES PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não localização do processo no 
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sistema Solução de Conflitos, advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055956-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 11.5.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, 

art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002225-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAYO VINICIUS FELIZARDO DE ANICESIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 8h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002242-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAZ SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 8h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005638-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JOAQUIM FERREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WALTINHO RAMOS DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Considerando o longo tempo decorrido desde o ajuizamento da 

presente ação, sem, contudo, se obter êxito na realização da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, e levando-se em conta que, de 

acordo com a pauta do Sistema Central de Conciliação, a designação de 

outro ato só ocorreria em maio deste ano, o que redundaria em longo 

tempo de espera, determino, excepcionalmente, que a audiência de 

conciliação seja realizada na sala de audiência deste juízo no dia 1 de abril 

de 2020, às 17h15min, cabendo à secretaria proceder às intimações e 

citação nos moldes já ordenados anteriormente. Cumpra-se, com urgência, 

observando-se os endereços declinados nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002327-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO PEREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não localização do processo no 

sistema Solução de Conflitos, advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002162-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. W. (AUTOR(A))

A. S. W. (AUTOR(A))

DAYANA WALLESKA CAMPOS WARPECHOWSKI (AUTOR(A))

LEANDRO JUVENAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Citem-se e intimem-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para comparecerem à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não localização do 

processo no sistema Solução de Conflitos, advertindo-se as partes de que 

o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que as partes rés poderão manifestar 

seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, as partes requeridas poderão contestar a presente ação 

no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051815-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEICAO 2018 CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO SENADOR (REU)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE 

MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Com suporte no art. 98, § 6º, do CPC, c/c o s parágrafos 6º e 7º 

do art. 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça (CNGC), defiro o pedido de parcelamento das custas processuais 

de ingresso em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas nos moldes 

requeridos na peça do Id. 27213247, devendo a primeira ser recolhida no 

prazo de 72h a contar da intimação desta decisão, bem como comprovar 

nos autos o recolhimento. Após, cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 11.5.2020, às 9h30min, que será 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital – Sala 6 (art. 

334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogados ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte requerida 

poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, 

computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de 

contestação importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no 

art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 
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manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, 

art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022082-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON ROGERIO ROMERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO WOBETO (REU)

DL - IMOBILIARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Em atenção à manifestação de ID 23406458, cumpra-se o ordenado 

na decisão de ID 20412542, citando-se o litisconsorte para apresentar 

contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020419-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINANDO GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044945-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007203-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAIZA VAILANT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cite-se a empresa MRV Prime XV Incorporações SPE Ltda no 

endereço informado no Id 14245442 – av. Mário Augusto Vieira, 3, Morada 

do Ouro, em Cuiabá-MT, CEP n 78053-734 – para, querendo, contestar a 

ação, no prazo legal. Apresentada a defesa e depois de ouvida a parte 

autora a respeito, em igual prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018500-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICUNHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - SP273139 (ADVOGADO(A))

BRUNO WATANABE PERDIGAO OAB - SP388057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se como requerido na peça do Id 14696190, consultando 

o atual endereço da parte executada por meio do Sistema INFOJUD, 

citando-a, após, nos moldes já ordenados no processo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029141-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que a parte ré pugna pela produção de outras provas, determino seja 

intimada para assim se pronunciar, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004896-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARICA DERIVADOS DO LEITE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA MOYSES DIAS OAB - 378.224.461-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Tendo a parte ré impugnado à gratuidade da justiça deferida à 

parte autora e, levando-se em conta que esta, na peça inaugural, afirmou 

ter uma produção média de 930 litros de leite por dia, que é vendido no 

mercado a R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) o litro, perfazendo, assim, 

diariamente, R$ 1.953,00, e mensalmente R$ 58.590,00 (cinquenta e oito 

mil, quinhentos e noventa reais), o que, por si só, descaracteriza a 

alegada hipossuficiência financeira, determino seja intimada a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar aos autos documentos 

comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais quanto à 

gratuidade da justiça, sob pena de cassação da decisão inaugural. 

Decorrido o prazo e depois de ouvida a parte contrária, em 15 (quinze) 

dias, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016951-53.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO DIAS PESSOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se como requerido na peça do Id 14460215, consultando 

o atual endereço da parte executada por meio do Sistema INFOJUD, 

citando-a, após, nos moldes já ordenados no processo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003440-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003644-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002378-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003501-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003560-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA APARECIDA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Com suporte no art. 12 do CPC, determino seja o processo 

incluído em ordem cronológica de conclusão para proferir sentença, 

cientificando-se as partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009825-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Intime-se a parte ré para se manifestar sobre o pedido formulado 

pela parte autora de a perícia grafotécnica realizada em outra ação e 

juntada nestes autos possa ser utilizada como prova emprestada, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247117 Nr: 14753-46.2006.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ TISSIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, SÉRGIO DONIZETI 

NUNES - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:14573/PR, MIRIAN C. 

RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO 

DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 Autos n. 14753-46.2006.811.0041 – (código 247117)

Vistos.

Não há como dar prosseguimento ao andamento deste feito, ante a 

verificação de impasse acerca do valor remanescente do débito objeto da 

execução, inclusive com questionamentos acerca do cálculo apresentado 

pelo contador judicial e pedido de ampliação da penhora, mormente em 

razão do v. acórdão proferido nos autos em apenso 

(1054-46.2010.811.0041 – código 409853), dando parcial provimento ao 

recurso interposto contra a sentença de extinção dos Embargos à 

Execução e determinando o retorno dos autos à primeira instância para 

análise dos pontos objetivados nos citados embargos, exceto quanto à 

validade do título, com expressa menção à necessidade de discussão do 

quantum debeatur no âmbito dos embargos.

Assim, determino que se aguarde o julgamento dos embargos à execução.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1173372 Nr: 41444-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ TISSIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR

 (...) Diante do exposto, em razão da inexistência de título a justificar o 

prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, é o caso de 

indeferimento da petição inicial, motivo pelo qual declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 924, I, c/c art. 321 e 801 do Código de 

Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado do débito executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

considerando a natureza da causa e o trabalho profissional 

executado.Determino, no mais, a imediata liberação e restituição ao 

executado dos valores penhorados.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1197470 Nr: 3774-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ TISSIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DONIZETTI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4624/MT, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - 

OAB:14229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420/B

 Vistos,

Aguarde-se o decurso do prazo certificado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 409853 Nr: 1054-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ TISSIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR, Miriam Cristina Rahman Mühl - OAB:4624, VICENTE 

DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 Vistos,

Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a serem 

enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do mérito 

por não haver a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua 

inclusão na ordem cronológica de julgamentos.

Todavia, tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras 

provas, determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória.

Ao final, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433741 Nr: 13067-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GUILHERME RIBEIRO COSTA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844 MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442332 Nr: 18425-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, JOSÉ 

SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, SANDRA 

CALABRESE SIMÃO - OAB:13.271/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIZY EMANOELLE 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 18425-23.2010.811.0041, 

Protocolo 442332, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929007 Nr: 48731-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDINA JOSE DE ARAUJO, IRIO ROBERTO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - OAB:9792 E, 

CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS BARBOSA 

DE JESUS, para devolução dos autos nº 48731-33.2014.811.0041, 

Protocolo 929007, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434628 Nr: 13627-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIA ALVES GONÇALVES, ANTONIA DE OLIVEIRA 

DUARTE, ESPOLIO DE BENEDITO PINTO SAMPAIO, MARIA FRANKE 

SAMPAIO, ROSIANE FRANKE SAMPAIO, ROBSON PINTO SAMPAIO, 

JOANINHA DE ABREU SANTOS, DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR, CESAR 

AUGUSTO SAGBONI XAVIER, EDUINO KRAMPE, ELIO LINHARES, ESPOLIO 

FLORENCIO JOSE DE ABREU, PEDRO ATTILIO VILLANI, IRIA TERESINHA 

VILLANI, ESPOLIO DE PEDRO GABRINE, JURACY BENEDITA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HALATTAN 

GALESKI, para devolução dos autos nº 13627-19.2010.811.0041, 

Protocolo 434628, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22690 Nr: 10275-05.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE MELO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉIA FELIX DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 10275-05.2000.811.0041, Protocolo 

22690, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30030 Nr: 6246-14.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANO GABILAN 

SANCHES, para devolução dos autos nº 6246-14.1997.811.0041, 

Protocolo 30030, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035376 Nr: 39293-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA FERNANDES E HOSSODA LTDA, VERA LÚCIA 

UEMURA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BALLEN ORO, COMERCIAL 

HORTIFRUTI CENTRO OESTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

39293-46.2015.811.0041, Protocolo 1035376, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401337 Nr: 33772-33.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ PIRAN SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, PAULO CESAR SANTOS DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO SERGIO 

MISSASSE, para devolução dos autos nº 33772-33.2009.811.0041, 

Protocolo 401337, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021527-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (AUTOR(A))

KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE LIMA (REU)

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1021527-26.2016.8.11.0041 Vistos. O processo encontra-se na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil e não comporta 

sua extinção, nem julgamento antecipado do mérito, impondo-se o 

saneamento e a organização. Sobre as preliminares suscitadas nas 

contestações, folga constatar ser descabida a alegação de que a 

gratuidade da justiça deve ser revista, uma vez que, mesmo a 

confirmação de recebimento de pensão por morte não retira a 

miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, que 

consiste na declarada impossibilidade de custeio das custas e despesas 

processuais sem prejuízo próprio ou da família. Rejeito, pois, a preliminar. 

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é evidente que ela se 

confunde com o mérito, pois apenas ao término da instrução processual 

se concluída sobre a efetiva responsabilidade da ré. Não havendo outras 

questões processuais e sendo o caso de se prosseguir na instrução do 

feito, defiro as provas orais pleiteadas, fixando como pontos 

controvertidos, a ocorrência do fato danoso, o nexo causal e a culpa da 

ré, e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

(quarta-feira) de abril de 2020, às 16 horas, estabelecendo o prazo 

comum de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo 

às partes, por intermédio de seus advogados, cumprir as exigências 

legais previstas no art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas as partes, 

por intermédio de seus advogados e também pessoalmente, para que 

compareçam a fim de prestar depoimento pessoal, pena de confesso, 

cabendo à secretaria a expedição de mandado com essa advertência, nos 

termos do art. 385 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032223-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SINDICATO RURAL DE CACERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE OVELAR OAB - MT8342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1032223-87.2017.8.11.0041 Vistos. A única preliminar arguida na 

contestação é a de ilegitimidade passiva, que deve ser examinada com o 

mérito, notadamente depois de apontado o sujeito passivo pelo réu e de 

ter, o autor, mantido o pedido contra o ora demandado, nos termos do art. 

339 do CPC. Constata-se tratar aqui de processo sem questões 

processuais a serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028953-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY SOUZA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1028953.55.2017.8.11.0041 Vistos. Constata-se tratar aqui de 

processo sem questões processuais a serem enfrentadas nesta fase e 

que comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de outras provas para o desate da lide, nos termos do art. 

355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem 

cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em vista que as partes 

pugnam pela produção de outras provas, determino sejam intimadas para 

assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, 

fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao final, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. JONES 

GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001944-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY KAROLINE FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Infere-se dos autos que a carta/citação da executada foi 

recebida por Rodrigo Campos (p. 60), portanto, por terceiro alheio à lide, 

tornando-se, assim, nulo o ato, por ser pessoal a citação, conforme prevê 

o art. 242 c/c art. 248 do Código de Processo Civil. Neste sentido, a 

jurisprudência: "A citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao 

disposto no art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve 

colher o ciente. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor 

tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve 

conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada" (STJ-Corte Especial, ED no 

Resp 117.949, Min. Menezes Direito, j. 3.8.05, DJU 26.9.05). "Citação pelo 

correio. Pessoa física. Para a validade da citação, não basta a entrega da 

correspondência no endereço do citando; o carteiro fará a entrega da 

carta ao destinatário, colhendo a sua assinatura no recibo" (RTSJ 88/187, 

maioria) No mesmo sentido: RSTJ 88/187, maioria, 95/391, STJ-RF 351/384, 

STJ-RJTJERGS 172/28 (1ª T., REsp 57.370), JTJ 350/363 (AP 

992.06.034619-0), RT 827/322, RMDCPC 12/117, JTJ 346/122 (AI 

990.09.319623-9). Diante do exposto, determino seja renovado ato, desta 

vez por mandado, cabendo à parte exequente depositar o valor da 

diligência do meirinho. Cumpra-se e intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012860-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... O arresto, tal como pleiteado pelo exequente, por se tratar de 

medida extremada, somente é admissível depois de esgotadas as 

diligências cabíveis para a localização do devedor, o que não ocorreu 

completamente nos autos, cumprindo salientar que tal entendimento vem 

sendo sustentado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA 

DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A 

CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS 

PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado 

contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de 

Instrumento, interposto pela União, em face de decisão que, em execução 

de título extrajudicial, indeferiu pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros da parte executada. O Tribunal de origem negou provimento ao 

Agravo de Instrumento. III. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou 

no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, 

ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio 

do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a 

medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza 

acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de 

dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é 

necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua 

concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 

1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 

09/04/2018. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de 

que não houve tentativa de citação do executado, na ação originária, não 

restando implementados os requisitos para o deferimento do arresto on 

line, ante a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano 

irreparável - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na 

Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido.” 

(STJ – AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, j. 2.4.2019 – DJe 11.4.2019 – destaquei). Por essa razão, 

indefiro, por ora, o pedido de penhora on line, tendo em vista que ainda 

não se materializou a citação do executado, cabendo à parte exequente 

indicar o atual endereço, requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Quanto ao pleito de desconsideração da personalidade 

jurídica, cumpre anotar que a atual legislação processual civil prevê 

expressamente que a instauração do mencionado incidente só não 

ocorrerá quando o ato for requerido na petição inicial, in verbis: “Art. 133 – 

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado 

a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no 

processo. § 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

observará os pressupostos previstos em lei. § 2º Aplica-se o disposto 

neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade 

jurídica.” “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as 

fases do processo de conhecimento no cumprimento de sentença e na 

execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1º A instauração do 

incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as 

anotações devidas. § 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a 

desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, 

hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3º A 
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instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 

2º. § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos 

pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade 

jurídica.” (destaquei). A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, ao tratar da matéria, 

normatizou que: “Art. 1.228. O incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de 

conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em 

título executivo extrajudicial. (...) § 2º Instaurado o incidente, em 

contestação ou em momento posterior, o juiz determinará a suspensão do 

processo e a formação do incidente em autos apartados, caso em que 

serão devidas as custas respectivas, em consonância com a Lei Estadual 

7.603/2001 e as tabelas respectivas. (...).” (destaquei e negritei) Vê-se, 

do exposto, que, na nova sistemática do Código de Processo Civil, a 

desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma 

das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimentos 

próprios (arts. 133 a 137, CPC) e, nessa condição, por possuir natureza 

de incidente processual, é de rigor o seu processamento em apartado, 

bem como o recolhimento das custas processuais na forma orientada pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. Em face do exposto, indefiro o 

processamento do pleito nestes autos. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033897-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS VALERIO LIMA OAB - 811.439.231-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Intime-se o Ministério Público para se manifestar por envolver 

incapaz. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais 

a serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado 

do mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026820-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE REGINA LUDUWIG DELMONDES (AUTOR(A))

VALDEMI XAVIER DELMONDES JUNIOR (AUTOR(A))

S. L. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Intime-se o Ministério Público, por se tratar de processo que envolve 

incapaz. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais 

a serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado 

do mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028363-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGILISE COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE QUIRINO NOGUEIRA SILVA 96528567115 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. I – Ante a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e 

verificando-se que a pretendente ao benefício é pessoa jurídica, que deve 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, à 

luz da Súmula 481 do STJ, determino sua intimação para que traga aos 

autos sua declaração de Imposto de Renda, extrato de contas bancárias, 

física e jurídica, da embargante/reconvinte, além de despesas mensais de 

água, luz, supermercado, para apreciação do pedido. Cumprida a 

providência, conclusos. II – Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do 

segundo reconvinte, ante a ausência de comprovação de sua relação com 

a reconvinda, é evidente que tal prova pode ser produzida no decorrer da 

instrução processual, o que revela que a preliminar se confunde com o 

mérito. Em prosseguimento, independentemente da decisão acerca da 

impugnação à gratuidade da justiça, cabe anotar que, tendo iniciado o 

procedimento ordinário por conta da oposição dos embargos e da 

reconvenção e não sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, vez 

que a origem do cheque precisa ser esclarecida, dou o feito por saneado 

e designo audiência de instrução e julgamento para 30 de abril de 2020 

(quinta-feira), às 15 horas, para comprovação, por parte dos embargantes 

e reconvintes, dos fatos alegados em suas peças, consistentes na 

apropriação dos cheques pela autora e na relação de representação 

comercial existente entre a autora/reconvinda e o segundo reconvinte. 

Fixo o prazo comum de 15 dias para a apresentação do rol de 

testemunhas, cabendo às partes, por intermédio de seus advogados, 

cumprir as exigências legais previstas no art. 455 do CPC. Determino 

sejam intimadas as partes, por intermédio de seus advogados e também 

pessoalmente, para que compareçam a fim de prestar depoimento 

pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a expedição de 

mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001421-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Três são as matérias preliminares suscitadas nas contestações, 

sendo elas a carência de ação por ausência de interesse de agir, na 

medida em que a seguradora não foi avisada administrativamente acerca 

do sinistro; a impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça ao 

argumento de que o autor não ostenta condição de hipossuficiência; e a 

prejudicial do mérito, a prescrição. Sobre a primeira questão já existe 

posição consolidada na jurisprudência acerca do tema, prevalecendo o 

entendimento de que a obrigação de informar a seguradora imediatamente 

depende da hipótese, para que a seguradora tome providências que não 

poderia tomar se não fosse antes comunicada, e de que a apresentação 

de oposição ao pedido formulado na petição inicial já supre a eventual 
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ausência do interesse de agir, conforme se colhe do julgado a seguir: 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. SINISTRO. AVISO À 

SEGURADORA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA, SALVO SE HOUVER 

OPOSIÇÃO DA SEGURADORA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. 1. O 

comando do art. 1.457 do CC/16, cuja essência foi mantida pelo art. 771 do 

CC/02, não autoriza a seguradora a recusar o pagamento da indenização 

pelo simples fato de o segurado não ter comunicado o sinistro. A 

obrigação de informar a seguradora do sinistro "logo que o saiba" 

desaparece desde que se torne supérfluo qualquer aviso, pela 

notoriedade do fato ou quando, pela espécie de seguro, não tenha a 

seguradora interesse algum em ser avisada imediatamente da ocorrência. 

2. Ausente o prévio comunicado de sinistro à seguradora, o segurado em 

princípio não tem interesse no ajuizamento da ação de cobrança, ante a 

ausência de pretensão resistida. 3. Ainda que não haja prévio comunicado 

à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, eventual oposição desta 

ao pedido de indenização deixa clara sua resistência frente à pretensão 

do segurado, demonstrando a presença do interesse de agir. 4. Nem 

sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de 

pagamento. Poderá, por exemplo, reconhecer o seu dever de indenizar ou 

simplesmente alertar para a ausência de prévia solicitação administrativa, 

hipóteses em que, a rigor, caberá a extinção do processo sem o 

julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir. 5. Constitui 

entendimento assente desta Corte, consolidado nos enunciados n. 101, 

229 e 278 da Súmula/STJ, que a ação do segurado em grupo contra a 

seguradora prescreve em um ano, contado da data em que tiver 

conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, sendo que o pedido 

de indenização formulado à seguradora suspende o referido prazo, até 

que o segurado tenha ciência da respectiva decisão. 6. A caracterização 

da ciência inequívoca do segurado acerca da sua incapacidade laboral se 

dá, em regra, com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da 

perícia médica que a autoriza. Precedentes. 7. Recurso especial provido.” 

(STJ, REsp 1137113/SC, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, 13.3.2012, DJE 

22.3.2012) Destaquei. Verifica-se no mesmo julgado já existir 

entendimento sumulado de que o prazo prescricional para o ingresso da 

ação indenizatória por incapacidade laboral é, de fato, de um ano, como 

salienta a parte ré, porém seu marco inicial coincide com “a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”, e não com a 

data do acidente, como bem sustenta a parte autora. Assim, 

verificando-se nos autos que a ciência acerca da incapacidade deu-se 

posteriormente ao laudo médico, de 20.7.2016, que determinou a 

necessidade de tratamento cirúrgico, conforme noticiado na peça primeira 

e confirmado nos documentos que a instruem, e que a ação em apreço foi 

ajuizada em 20 de janeiro de 2017, não há falar em prescrição. Com efeito, 

afasto as questões preliminares de ausência de interesse de agir e 

prescrição. Quanto ao alegado acerca da hipossuficiência do autor, é de 

se constatar na documentação acostada aos autos com a petição inicial, 

somada à ausência de provas por parte das rés, que o seu rendimento 

líquido supera muito pouco o valor atual do salário mínimo, não cabendo, 

assim, desmerecer sua declaração de que não reúne condições 

financeiras para suportar os encargos processuais sem prejuízo próprio 

ou de sua família. Sendo assim, mantenho a decisão que deferiu o 

benefício ao autor. Superadas as questões preliminares e prejudiciais do 

mérito, determino, em prosseguimento do feito, a realização da prova 

pericial médica na parte autora, requerida pelas demandadas, a fim de 

apurar a origem e o grau de invalidez, assinalando que as despesas pela 

produção da prova e o ônus decorrente de sua não realização são das 

rés, em virtude de terem pleiteado a prova (art. 373, II, CPC) e em razão da 

correta inversão do ônus probatório, dada a condição de hipossuficiência 

do autor. Ademais, não houve recurso contra a decisão inicial lançada nos 

autos, nos moldes do art. 1.015, XI, do CPC, tornando a matéria preclusa. 

Para tanto, nomeio o médico perito Dr. Ivo Antônio Vieira, CRM 1.043, tel. 

981131255, com endereço na rua das Mangabas, 369, Alphaville I, CEP 

78.061.320, Jardim Itália, e e-mail: ivoantoniovieira@terra.com.br, que 

deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários no prazo de 

5 (cinco) dias, sobre a qual devem, as partes, se pronunciar no prazo 

comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se as partes para arguirem a suspeição 

ou impedimento do perito, se o caso, e para indicarem, querendo, seus 

assistentes técnicos e formularem quesitos dentro do prazo legal de 15 

dias. Em havendo concordância quanto aos honorários e uma vez 

superadas as providências acima, intimem-se as rés ao pagamento, em 

rateio, dos honorários periciais, na forma disposta no art. 465, § 4º, do 

CPC, e o perito para informar data e local para realização da prova pericial, 

cabendo à secretaria deste juízo comunicar às partes e seus assistentes 

técnicos a esse respeito. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo pericial, a contar da data da realização da perícia, 

cabendo à secretaria intimar as partes para se manifestarem no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, de acordo com o que estabelece o art. 477, § 

1º, do CPC. Havendo pedidos de esclarecimento, intime-se o perito, 

conforme prescreve o art. 477, § 2º, do CPC. Ao final, conclusos para 

exame acerca da necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026441-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO TEOFILO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA OAB - MT19629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Diante da ausência de questões processuais e não sendo o caso 

de julgamento antecipado do mérito, por caber à parte autora provar os 

fatos alegados na peça primeira, designo para o dia 30 de abril de 2020, 

às 16 horas, a audiência de instrução e julgamento, assinalando caber à 

parte autora a prova do fato danoso, da culpa e do liame de causalidade 

necessários ao reconhecimento do direito à reparação e à condenação do 

responsável pelo evento, fixando o prazo comum de 15 dias para a 

apresentação do rol de testemunhas, cabendo às partes, por intermédio 

de seus advogados, cumprir as exigências legais previstas no art. 455 do 

CPC. Determino sejam intimadas as partes, por intermédio de seus 

advogados e também pessoalmente, para que compareçam a fim de 

prestar depoimento pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a 

expedição de mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do 

CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004593-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA VIEIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Três são as matérias preliminares suscitadas na contestação, 

sendo elas a ilegitimidade ativa, a conexão e a prejudicial de mérito 

decadência da ação. Sobre a primeira questão, evidente é o seu 

descabimento, uma vez que, conforme salientado pela parte autora, um 

dos problemas apresentados no empreendimento imobiliário e que justifica 

o ingresso da demanda está relacionado ao vazamento e fechamento do 

gás, que a afeta diretamente. Assim, ao argumento de que a distribuição 

do gás é coletiva e não há registro individual, salta aos olhos a legitimidade 

da parte autora de almejar solução para o defeito que a atinge, 

independentemente das providências tomadas pelo condomínio no tocante 

à parte comum dos demais condôminos, sem contar os demais pedidos 

formulados. Quanto à alegada decadência da ação, assiste parcial razão 

às rés, ao invocarem a regra disposta no art. 26, II, do Código de Defesa 

do Consumidor, que fala do prazo decadencial de noventa dias, a partir da 

entrega efetiva do término da execução dos serviços, traduzidos aqui na 

entrega do empreendimento: “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios 

aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se 

de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° 
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Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do 

produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a 

decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo 

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta 

negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II 

- (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° 

Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em 

que ficar evidenciado o defeito.” (destaquei) Não havendo questionamento 

por parte da autora acerca da natureza do vício, aparente ou de fácil 

constatação, uma vez que ela só se insurgiu quanto ao dispositivo legal 

aplicado (art. art. 618 do Código Civil c/c art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor), e verificando-se que o “habite-se” do empreendimento 

Parque da Chapada Diamantina foi emitido em 11.3.2015, fato também 

incontroverso, tem-se que quando do ajuizamento da ação em 26 de 

fevereiro de 2018, já havia decorrido em muito o prazo decadencial. 

Todavia, esse prazo está atrelado às providências previstas no art. 20 do 

Código de Defesa do Consumidor: “Art. 20. O fornecedor de serviços 

responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo 

ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento 

proporcional do preço. § 1° A reexecução dos serviços poderá ser 

confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do 

fornecedor. § 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados 

para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que 

não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.” (destaquei) 

Com efeito, apenas o pedido formulado e deferido em sede de tutela 

provisória de urgência, deve ser atingido pela decadência, prevalecendo, 

no mais, o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código 

Civil, conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça: 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. 

METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO 

DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal, para além 

da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de 

decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de 

qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora. 2. Ausentes 

os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição 

dos embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de 

modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação 

do art. 458 do CPC/73. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o 

consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no 

imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, 

II e § 1º, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor 

exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a 

reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o 

abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito 

potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas 

ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a 

pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser 

ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há 

incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, 

sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC 

que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, 

deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual 

corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada 

ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a 

ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Com efeito, 

reconheço a decadência do direito aos reparos almejados em sede de 

liminar, revogando, para tanto, a decisão concessiva da medida, rejeitando 

a prejudicial de mérito no tocante aos demais pedidos, pautados na 

indenização pelo atraso na entrega da obra, indeferindo, assim, o pedido 

de extinção do processo. Por fim, no tocante à alegada conexão, por não 

ter a parte ré apresentado cópia das petições iniciais das ações 

supostamente conexas e por ser imprescindível apurar a necessidade de 

reunião de processos para se evitar decisões conflitantes ou 

contraditórias, nos termos do art. 55 do CPC, determino a intimação da ré 

para fazer prova do alegado, no prazo de 15 dias. Ao final, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022760-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO INEZ DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEINZ BRASIL S.A. (REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1022760-58.2016.8.11.0041 Vistos. O processo encontra-se na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil e não comporta 

sua extinção, nem julgamento antecipado do mérito, impondo-se o 

saneamento e a organização. Sobre as preliminares suscitadas nas 

contestações, folga constatar ser descabida a alegação de ilegitimidade 

passiva da ré Sendas Distribuidora S/A (atual Barcelona Comércio 

Varejista e Atacadista S/A) ao argumento de que a responsabilidade pelo 

dano eventualmente ocorrido em decorrência da presença de corpo 

estranho no produto por ela comercializado é do fabricante. Ora, somente 

a prova final acerca de todo o ocorrido é que poderá apontar se o corpo 

estranho supostamente encontrado no interior da embalagem do produto 

comercializado teve origem em atividades do fabricante, em atividades de 

armazenamento e conservação da empresa vendedora, ora ré, ou mesmo 

na conservação dada ao produto pelo próprio autor. Assim, a ré figura no 

polo passivo como fornecedora de produtos de consumo não durável, à 

luz do disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Rejeito, 

portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva. Também descabida é a 

impugnação acerca da inversão do ônus da prova, uma vez que a relação 

de consumo é inquestionável, posto que as demandadas não negam a 

comercialização e fabricação do produto, e é de fácil constatação a 

dificuldade que o consumidor terá para provar que o fato ocorrido se deu 

por vícios de qualidade do produto comercializado, competindo às rés o 

controle das atividades de cuidados na fabricação e de armazenamento e 

conservação no estabelecimento comercial. Assim, as regras dispostas 

no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, § 1º, do CPC, são de aplicação 

imperiosa no caso em tela, não havendo o que reconsiderar na decisão 

que determinou a inversão do ônus da prova. Por fim, inteiramente sem 

sentido a alegação de incompetência dos Juizados Especiais para o 

conhecimento e julgamento do processo, uma vez que a ação não foi 

ajuizada numa unidade jurisdicional dessa modalidade, mas perante a 

Justiça Comum. Quanto às provas, inconteste a necessidade de produção 

da prova pericial no produto, conforme pleiteado na contestação da 

empresa fabricante, para que não se tome como verdadeiras as meras 

alegações da parte autora. Todavia, em razão da natureza do objeto a ser 

periciado e considerando o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, 

determino a intimação da parte autora para se manifestar sobre eventual 

realização de perícia unilateral no produto, bem como acerca da sua 

conservação para que seja, enfim, periciado. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028930-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE VIRGINIA BOM JESUS PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Autos n. 1028930-12.2017.8.11.0041 Vistos. Constata-se tratar aqui de 

processo sem questões processuais a serem enfrentadas nesta fase e 

que comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de outras provas para o desate da lide, nos termos do art. 

355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem 

cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em vista que as partes 

pugnam pela produção de outras provas, determino sejam intimadas para 

assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, 

fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao final, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. JONES 

GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009639-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAZ MARKUS VICENTE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Não havendo questões processuais a ser enfrentada nesta fase 

e não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a lide 

demanda maior dilação probatória com a realização de perícia técnica 

grafotécnica, com suporte no art. 357 do Código de Processo Civil, dou o 

feito por saneado e defiro a produção da prova técnica requerida pela 

parte ré, a ser custeada por esta. Para tanto, com fulcro no art. 465 do 

CPC, nomeio como perito grafotécnico o Sr. Thyago Jorge Machado, perito 

oficial criminal, especialista em grafotécnica, para realização de perícia 

nestes autos, a fim de constatar se a assinatura aposta na proposta de 

financiamento de bens e/ou serviços pertence, de fato, à parte autora, 

devendo ser intimado o experto acerca da presente nomeação no 

endereço Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, 

Cuiabá, CEP. 78043-360, incumbindo às partes, dentro de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do deste despacho, arguir a suspeição ou o 

impedimento do perito, se o caso, indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos. Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo 

de 10 dias, apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios 

que serão utilizados para realização da perícia, bem como indicar o local e 

a data para o início dos trabalhos periciais. Prestadas as informações, 

ouçam-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 5 dias, 

vindo-me, após, conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1059322-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GOMES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cuida-se de “Ação de Indenização por Negativação Indevida com 

Pedido Liminar para Exclusão e Abstenção de Apontamentos e Danos 

Morais” ajuizada por LUCIANO GOMES TRINDADE, pessoa física, 

qualificada nos autos, em face de CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, por meio da qual o 

autor alega que no dia 21.8.2017 as partes firmaram um contrato de 

alienação fiduciária do veículo Volkswagem, Gol 1.0, ano 2009/2019, 

renavam 00174588194, comprometendo-se a adimplir a obrigação em 48 

parcelas de R$ 506,75. Esclarece que, por conta de dificuldades 

financeiras, conseguiu honrar apenas 22 parcelas, constituindo-se em 

mora, o que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão pela 

empresa ré perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário 

de Cuiabá-MT (1036067-74.2019.8.11.0041), cuja liminar foi deferida e 

cumprida por aquele juízo, apreendendo e consolidando o bem, por 

sentença, em mãos da referida empresa. Argumenta que, apesar da 

venda do veículo em leilão, o seu nome não foi baixado do órgão de 

proteção de crédito pelo débito relacionado ao referido automóvel de R$ 

833,30, olvidando, a ré, de que houve amortização do valor do débito com 

a venda do veículo. Diz que tentou, em vão, resolver administrativamente o 

impasse, uma vez que a ré não demonstra nenhum interesse na resolução 

do problema, não lhe restando outra alternativa senão a propositura da 

presente ação, com apoio em vários documentos. Requer, a título de tutela 

provisória de urgência, seja determinada a ré que proceda imediatamente 

a baixa da restrição, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. É o 

relatório. Decido. O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o 

caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Os documentos trazidos com a inicial 

comprovam, à saciedade, que o veículo objeto do contrato de alienação 

fiduciária entabulado entre o autor e ré foi apreendido por força da 

mencionada ação de busca e apreensão proposta pela empresa ré, 

restando consolidada a posse do bem em favor desta, com trânsito em 

julgado da sentença, o que presume, numa análise preliminar, de que o 

débito outrora existente foi amortizado com a entrega do bem, não sendo 

justo, portanto, a permanência da restrição do nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito. Daí a plausibilidade do direito. Contudo, consistindo 

o pedido liminar em simples determinação para retirada e/ou cancelamento 

do nome do autor dos órgãos de crédito, que nada tem a ver com o mérito 

do pedido propriamente dito, nada obsta o seu deferimento, até porque 

nenhum prejuízo experimentará a parte contrária, caso reste demonstrado, 

ao final do processo, a licitude da negativação do nome doi autor. Ante o 

exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para 

determinar a imediata retirada e/ou cancelamento do nome do autor dos 

órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA) relacionado ao débito aqui 

discutido, até a decisão final deste processo. Cumprida a liminar, cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 11 de 

maio de 2020, às 12h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital – sala 6 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010458-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA RIBEIRO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ESTEFANIA RIBEIRO MENDES, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 13.10.2017 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Alega que os 

documentos que instruem o pleito são suficientes à comprovação da 

incapacidade alegada, merecendo, portanto, ser indenizada em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da Lei n. 6.194/74. 

Pede, assim, a procedência do pleito, com a condenação da requerida ao 

pagamento da verba indenizatória, mais honorários advocatícios, além da 

inversão do ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

prova de que foi apresentada a documentação necessária ao 

processamento administrativo e de recusa ao pleito, bem como de laudo 

do IML. Ainda em preliminar, alega a inépcia da inicial, por não estar 

acompanhada de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda, culminando em cerceamento de defesa, pugnando, por isso, 

pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC. Quanto ao mérito, afirma ser imprescindível a produção de prova 

pericial e, em caso de procedência do pleito, diz que a condenação deverá 

ocorrer após essa comprovação da invalidez, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação à 

contestação, a autora reitera os termos da inicial. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, na ausência de requerimento 

administrativo/não exaurimento da via administrativa e de laudo do IML e na 

inépcia da inicial. No que tange ao pedido de inclusão da Seguradora Líder 

no processo, assinale-se não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra no polo passivo da lide. Quanto à 

ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora, ao contrário do alegado, junta aos autos o protocolo/pedido 

administrativo e, mesmo que não o tivesse feito, isso não ensejaria a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 
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administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, 

tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo em 

vista que o referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento 

da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de indenização 

administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no 

art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na 

esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No mesmo rumo, não merece 

guarida a alegada inépcia da inicial, tendo em vista que a inicial veio 

devidamente instruída com documentos necessários à propositura da 

ação, assim se inferindo do documento de identidade, procuração e 

comprovante de endereço, dentre outros, não se visualizando nenhum 

prejuízo à defesa. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela parte requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas no joelho direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 87 de 812



processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

No caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e 

definitiva as funções do seu joelho direito, quantificada em 50%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo a corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão no 

caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Estefania Ribeiro Mendes na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, cumpre assinalar que a jurisprudência 

assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005678-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto... JOCINEI BISPO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por 

Danos Materiais e Morais” em face do BANCO DO BRASIL S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial, com apoio em diversos documentos. 

Depois de deferida a tutela de urgência e de contestado o pleito, as partes 

celebraram acordo e pleiteiam a sua homologação, segundo se infere da 

peça do Id. 23943222. É o relatório. Decido. Tendo em vista o acordo 

celebrado entre as partes, homologo-o, por sentença, em seus precisos 

termos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Sem custas remanescentes (art. 90, § 3º, CPC). 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. I. C.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051099-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028809-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 10:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039211-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002003-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BOM DESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1002003-04.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira. Conseguinte, devo 

advertir a parte Autora que, no tocante aos elementos de prova 

constitutivo do direito autoral, não são raros os casos em que o 

demandante, invocando a benesse consumerista prevista no artigo 6º, 

inciso VIII do CDC, se “autodesincumbe” de provar minimamente os indícios 

do seu direito, principalmente nas relações de consumo, de natureza 

bancária, cujo a acessibilidade virtual e motora, viabiliza ao representante 

postulatório, principalmente o particular, instruir minimamente o feito. 

Entretanto, o privilégio legal de inversão do ônus da prova possui 

aplicação relativa, inclusive ao consumidor, o que implica na demonstração 

inequívoca de que o peticionante de fato é incapaz tecnicamente e/ou 
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materialmente de produzir determinada prova constitutiva do seu direito. 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. [...] 3. A inversão do ônus da prova não ocorre em 

todas as situações em que a relação jurídica é de consumo, pois é preciso 

que as alegações sejam verossímeis ou que a parte seja hipossuficiente. 

(AgInt no AREsp 774.428/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 31/10/2017) Assim, INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a Declaração de Imposto 

de Renda e Comprovante de Rendimento ATUALIZADO E LEGÍVEL, 

acrescentando o que melhor lhe aprouver à corroborar a alegada 

incapacidade financeira para suportar as custas processuais de 

distribuição da ação sem prejuízo do próprio sustento, devendo as provas 

afastarem inclusive a possibilidade de recolhimento especial dos encargos 

de acesso à Justiça, sob pena de indeferimento do benefício. No mesmo 

prazo, deverá trazer documento de identificação civil válido e oficial da 

Autora, bem como comprovante ATUAL de residência em seu nome, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e/ou sobrestamento e extinção do 

feito sem resolução do mérito. Por fim, poderá instruir de maneira legível e 

inequívoca o pedido de tutela de urgência, carreando aos autos extrato 

comprove a inexistência de crédito bancário advindo do Réu na conta 

bancária da Requerente, devendo a prova a ser produzida atender um 

lapso contínuo de no mínimo [04] meses antes do período em que alega ter 

iniciado os descontos reputados indevidos, bem como do crédito 

inicialmente confessado na exordial, sob pena de indeferimento do pedido 

de tutela de urgência. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos 

para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001925-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Dessa forma, recebo 

o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001963-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUNIR GUEDES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Dessa forma, recebo 

o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002183-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Dessa forma, recebo 

o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 
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acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001981-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUCAS FERNANDES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Dessa forma, recebo 

o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002077-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA NERY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos os documentos acima citados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002084-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos os documentos acima citados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059588-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE CAMPOS MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059588-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE CAMPOS MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 28231678.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001503-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARVIM RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)
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Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018791-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO HIDEKI SHIGAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS (REU)

 

Certifico que encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 28254604

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023122-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR CANDIDO DE SIQUEIRA (REU)

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 28258761 e 

28259260.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035156-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSMERI VALDUGA OAB - MT11550-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDNEZA LOPES COSTA (REQUERIDO)

GIDERSON GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028470-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENASCE INFOCEL TECNOLOGIA LTDA - ME (REU)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar-se acerca da correspondência de ID 28261475

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046409-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO HENRIQUE COELHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002404-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA OAB - MT15228-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA PIZARRO CORTIZO (REQUERIDO)

ROSANA PIZARRO CORTIZO (REQUERIDO)

ROSELY PIZARRO CORTIZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido 

de gratuidade nos autos, intime-se a parte requerente, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que 

as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no 

Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de 

Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Janeiro 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002186-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos os documentos acima citados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Presumindo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência declarada nos autos defiro a 

parte requerente os benefícios da Justiça Gratuita, até prova em contrário 

nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002339-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELAINE BISPO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu, bem como do prontuário médico do requerente. 

Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os 

autos os documentos acima citados, para posterior prosseguimento do 

feito. Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará 
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no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Presumindo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência declarada nos autos defiro a parte requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 

98, do CPC. Anote-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Janeiro de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056880-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SENN (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1056880-25.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira. Assim, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a Declaração de Imposto 

de Renda e Comprovante de Rendimento ATUALIZADO, acrescentando o 

que melhor lhe aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira 

para suportar as custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo 

do próprio sustento, devendo as provas afastarem inclusive a 

possibilidade de recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, 

sob pena de indeferimento do benefício. No mesmo prazo, poderá juntar 

aos autos comprovante ATUAL de residência em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e/ou sobrestamento e extinção do feito sem 

resolução do mérito. Por fim, poderá esclarecer: a) o pedido de tutela 

provisória e o fundamento jurídico que se funda, demonstrando a 

presença do respectivo instituto; e, b) deverá definir sob qual fundamento 

se funda a petição inicial, trazendo aos autos prova capaz de corroborar 

a requisito fático que justifique a propositura desta ação, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela de urgência e/ou extinção do processo 

sem resolução do mérito. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054359-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOUZA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.28126673.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008178-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO TSEREWANO TSIMHONE (AUTOR(A))

MARISA PEREO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.28264696.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005185-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAILE ANTONIA DE ABADIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 28235086.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.28126673.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738966 Nr: 35571-43.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILDA MARIA DANTAS CAMPOS, PEDRO PAULO 

BOTELHO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL 

JARDIM CUIABA LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, CLEOMDES CARVALHO DOS SANTOS - OAB:20.558-O, 

EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - OAB:10871, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, 

JANEDARK SAMIR NAMMOURA - OAB:20403, JAQUELINEPROENÇA 

LARREA MEES - OAB:13356, LARISSA MICAELE BRANDÃO - 

OAB:26018/O, VICTOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15.661, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15.661

 Intimação do advogado GISLAINE DE MORAES CORREIA, para, no prazo 

de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de 

busca e apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709134 Nr: 2041-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MENDES SANT ANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTAL CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY CESAR P. DOS SANTOS 

- OAB:16.439 GO

 Intimação do advogado JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA, 

para, no prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, 

sob pena de busca e apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399760 Nr: 32826-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL TAQUES DE LUCENA, LUCIMAR LUCENA 

CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES, M. Q. DE 

ANDRADE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747, 

SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15.370/MT, GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - 

OAB:8.858/MT, Ricardo Gomes Almeida - OAB:5.985-MT

 Intimação do advogado BRUNO DE MELO MIOTTO, para, no prazo de 03 

dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919587 Nr: 43163-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY PARANHOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B

 Intimação do advogado JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, para, 

no prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112964 Nr: 15918-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, AGENCIA FUNERÁRIA 

SANTA RITA LTDA, FUNERÁRIA SANTA TEREZINHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PACHECO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLENILDE FELICIANO 

BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Intimação do advogado JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, para, 

no prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096884 Nr: 9253-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Intimação do advogado JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, para, 

no prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078676 Nr: 644-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848/MT, SARA DE LOURDES S ORIONE E BORGES - 

OAB:OAB/MTA 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Intimação do advogado JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, para, 

no prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700869 Nr: 35492-98.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26.417 A

 Intimação do advogado WILSON MOLINA PORTO, para, no prazo de 03 

dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724320 Nr: 19969-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE JÓIAS E 

PRESENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada EMILENE SOUZA BORGES, para, no prazo de 03 

dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746109 Nr: 43292-46.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO MÁRCIO DO VALE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 
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despacho/intimação de fls. 108, no ensejo, procedo a intimação da parte 

requerente para, no prazo legal, manifestar o que entender de direito, 

visando promover o regular andamento ao feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791448 Nr: 45523-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT, JULIANO 

RODRIGUES GIMENES - OAB:7064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, NELSON 

JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - 

OAB:11.864

 Intimação do advogado ROSELY AMARAL DE SOUZA, para, no prazo de 

03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903021 Nr: 32107-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE BEATRIZ BEZERRA ITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BEZERRA ITO, CASTORINA 

MÁRCIA DE CAMPOS ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ALDEYR LIMA DE MELO, para, no prazo de 03 

dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946996 Nr: 58566-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, IMOBILIARIA RODOBENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Intimação da advogada MANUELA KRUEGER, para, no prazo de 03 dias, 

proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843316 Nr: 47243-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 151/172.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868644 Nr: 8469-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DOS SANTOS FERREIRA, ADSF, MARISE 

MARIA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica Dietética Ltda, JOSÉ FIRMINO DE 

OLIVEIRA, LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:14.483-E, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:18330, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188.846/SP

 Intimação do advogado RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, para, no 

prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena 

de busca e apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806264 Nr: 12737-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSF, ANA CAROLINE SANTOS PEREIRA, EDUARDO 

TELES FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA FAGUNDES VALIM, MARLY 

FAGUNDES VALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RUBENS FALBOTA - 

OAB:10.171, VANIA REGINA MELO FORT - OAB:4378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES MAURO SILVA - 

OAB:19.857/0

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 79, no ensejo, procedo intimação da parte 

autora para, no prazo legal, manifestar no feito o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818053 Nr: 24467-83.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, ITAMAR JESUS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, para, no prazo de 

03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca 

e apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093463 Nr: 7710-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSARI SOUZA CALDEIRA, APARECIDO ELIAS 

CALDEIRA, ELIEZER SOUZA CALDEIRA, ELIAS SOUZA CALDEIRA, ELI 

SOUZA CALDEIRA, IONE SOUZA CALDEIRA, NEUDA SOUZA CALDEIRA, 

NEUZA SOUZA CALDEIRA, NEUZELI SOUZA CALDEIRA, OZANA SOUZA 

CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA - 

GOLD TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

127/142.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096497 Nr: 9060-32.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/A

 Intimação do advogado JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, para, 

no prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147283 Nr: 30547-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MACHADO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DOS GUIMARAES INC. 

SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Intimação do advogado ANTONIO MARCOS GARCIA FRANÇA, para, no 

prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301735 Nr: 14144-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MANCINI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FAZOLO DE ABREU - 

OAB:21007/O, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ANDRE FAZOLO DE ABREU, para, no prazo de 03 

dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305075 Nr: 15281-46.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDBERG S/A - INDUSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALBERTO LAURINO DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:14.050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aiderlane Cavalcanti de 

Souza. - OAB:8657, Humberto José Peixoto Velloso - 

OAB:109.231/RJ, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT

 Intimação do advogado RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA, 

para, no prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, 

sob pena de busca e apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93690 Nr: 928-16.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESTOR GASPAR DA SILVA, EUNICE 

GASPAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENNE GLORIA COSTA 

BECKER FLORES - OAB:8721, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO 

DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 Intimação do advogado TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES, para, no 

prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena 

de busca e apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164815 Nr: 14756-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MARCELO SILVEIRA DE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR ALVES MARQUEZAN, GRÁFICA E 

EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PELUFFO MAGLIONI - 

OAB:84565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, ELIANETH G DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. 

PÚBLICA, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337161 Nr: 8000-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR - OAB:, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, JORGE JERONIMO GONGO - OAB:MT-10.217, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimação do advogado JORGE JERONIMO GONGO, para, no prazo de 03 

dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393448 Nr: 28917-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO NIGRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669MT

 Intimação do advogado MILTON MARTINS MELLO, para, no prazo de 03 

dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402921 Nr: 34924-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

DANIELE FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA 

PEREIRA - OAB:9.405/MT, MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - OAB:25.731-O
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 Intimação da advogada MIRLAINE OLIVEIRA PIRES, para, no prazo de 03 

dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419278 Nr: 5691-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE KARPINSKI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14.962/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21.417/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico o decurso do prazo assinalado no edital de fls. 95. No ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o 

regular andamento ao feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405770 Nr: 37968-46.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORGANIZAÇÕES FOLHA RURAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT TELEFONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11.867-A/MT, SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Livro ) que instruiu os autos 

em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53437 Nr: 471-42.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - FIEMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - FECOMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KETRIN ESPIR - OAB:3566-B

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Fita VHS ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142814 Nr: 71-57.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.R.S., SILVANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Fita VHS ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411073 Nr: 1405-19.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELE LAIANE SOARES PIZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO R. S. XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MALHEIROS - OAB:7351 

MT, SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FRANCO - OAB:161.660/SP

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Molde bucal ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 319066 Nr: 21497-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:2076 OAB/RO, PAULA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INÁCIO PIRES GODINHO - 

OAB:10068-MT, ROSANE APRECIDA KULEVICZ - OAB:20576

 Código do Processo nº 319066

Vistos,

A parte autora vem aos autos requerer a intimação da parte requerida 

para cumprimento da sentença.

No caso, verifica-se que a sentença já transitou em julgado (fls. 445), e 

que nos autos, não há comprovação do pagamento da condenação.

Posto isso, defiro o pedido de execução formulados às folhas 448/452.

 Intime-se a(s) partes(s) requerida(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito executado - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 883016 Nr: 18555-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARMEM CECILIA DOMINGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, 

ALESSANDRO ALONSO CAVICCHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT

 Código do Processo nº 883016

Vistos,

O pedido de Cumprimento de Sentença formulado as folhas 914/916, não 

preenche os requisitos exigidos pelo artigo 524, incisos I a VII do CPC, e 

precisa ser adequado.

No caso, a parte exequente, deixou de apresentar no pedido informações 

necessárias estipuladas pelo ordenamento jurídico, tais como: nome, CPF 

ou CNPJ da parte executada, e a indicação de bens penhoráveis.

Dessa forma, intime-se o patrono requerente, para no prazo de cinco dias, 

trazer para os autos as informações complementares estipuladas pelo 

artigo 524, incisos I e VII do CPC, para posterior prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 808290 Nr: 14757-39.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA BARROS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE HELLEN COSTA LEITE, MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

COMODORO-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

DE BRITO - OAB:9.475/MT, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:9.943/MT

 Código do Processo nº 808290

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte 

Autora vem aos autos requerer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença proferida nos autos foi mantida na corte superior, e 

já transitou em julgado (fls. 283).

Posto isso, e não havendo comprovação nos autos do pagamento da 

condenação, defiro o pedido de execução formulado às folhas 293/299.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença e troca de etiqueta com a exclusão do 

primeiro requerido do polo passivo, de acordo com a sentença nos autos.

A seguir, intime-se a(s) parte(s) requerida(s) Marcelo Moreira Leite 

Nogueira, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor 

da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, do CPC. Bem como, 

para comprovar no prazo estabelecido em sentença a entrega das peças 

discriminadas.

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito executado - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1135542 Nr: 25316-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Código do Processo nº 1135542

Vistos,

A parte Autora em manifestação vem requerer a intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nestes autos foi reformada na corte superior, 

reduzindo o valor da indenização, conforme acórdão de folhas 237/242.

Transitada em julgado a sentença (fls. 256), e não havendo nos autos 

comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de execução 

formulado às folhas 258/260.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito executado - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 779168 Nr: 32607-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON FARID DA CUNHA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:18.725 

OAB/MT

 Código do Processo nº 779168

Vistos,

Neste feito a parte requerente foi condenada em honorários 

sucumbenciais, e o patrono exequente vem requerer nos autos a 

intimação da parte requerente para cumprimento da sentença.

A sentença proferida nos autos, foi reformada na corte superior, 

majorando o valor dos honorários advocatícios, conforme acordão de 

folhas 183/188, e a sentença já transitou em julgado (fls. 407), não 

havendo nos autos comprovação do pagamento dos honorários 

sucumbenciais.

Dessa forma, defiro o pedido de execução formulado as folhas 411/416.

 Procedam-se as retificações necessárias, estabelecidas na CNCG/MT, 

inclusive na etiqueta da capa dos autos.

A seguir, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, na forma 

estabelecida no artigo 513, do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 
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10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129692 Nr: 16236-19.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO BENÍCIO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Fita VHS ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107103 Nr: 27649-29.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON FARID DA CUNHA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Fita VHS ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9958 Nr: 10937-66.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍRIS EUSTÁQUIO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cuiabá Coutry Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, TATIANA FAVA FARTO PRADO - 

OAB:6625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (04 Livros razão ) que instruiu 

os autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da 

sentença proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada 

para, no prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em 

secretaria. Certifico por fim, que a inércia será interpretada como 

concordância ao envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua 

destinação adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72124 Nr: 10474-27.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA HORNUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CIDADE VERDE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (02 fitas VHS ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733181 Nr: 29407-62.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVADILSON GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (RaioX ) que instruiu os autos 

em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771873 Nr: 24957-42.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA RODRIGUES DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (RaioX ) que instruiu os autos 

em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135046 Nr: 20137-92.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLARISSA TELÖKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETA VÍDEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

UNIC - OAB:3.574/MT, LUCILENE MARIA GONÇALVES SILVA - 

OAB:5447-MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Fita Vhs ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12457 Nr: 10060-29.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE VERDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Sandro Nery 

Ferreira - OAB:5768/MT, NICOLE MARQUES MARIANI - OAB:14.734-B

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Fita VHS ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9998 Nr: 9814-33.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Epaminondas Malhado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE 

SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, ELLY CARVALHO JÚNIOR - OAB:6132-B, JOSE 

FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES - OAB:5977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96079-RJ

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Fita VHS ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341081 Nr: 11351-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES FRANCISCO SAMPAIO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SIQUEIRA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO - OAB:7.329/MT, MAURICIO MAURO THOMMEN - OAB:12470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SIQUEIRA 

ARANTES - OAB:19273/O

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (PLACA DE AUTOMÓVEL ) que 

instruiu os autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado 

da sentença proferida no feito, que procedo a intimação da parte 

interessada para, no prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido 

objeto em secretaria. Certifico por fim, que a inércia será interpretada 

como concordância ao envio do objeto à diretoria do fórum para promover 

a sua destinação adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330180 Nr: 2011-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSITA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALINA MARIANO DA SILVA - 

OAB:3.786/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 - MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (MOLDE BUCAL ) que instruiu 

os autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da 

sentença proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada 

para, no prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em 

secretaria. Certifico por fim, que a inércia será interpretada como 

concordância ao envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua 

destinação adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141466 Nr: 25785-53.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE R. C. KLETKE E CIA LTDA., MATILDE 

RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE, JOSÉ ALEXANDRE DE CARVALHO 

KLETKE, PEDRO WERNER DE CARVALHO KLETKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA 

AMÉRICA DO SUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Fitas Cassete e VHS ) que 

instruiu os autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado 

da sentença proferida no feito, que procedo a intimação da parte 

interessada para, no prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido 

objeto em secretaria. Certifico por fim, que a inércia será interpretada 

como concordância ao envio do objeto à diretoria do fórum para promover 

a sua destinação adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139204 Nr: 2940-37.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DORILEO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, KARLA DE JESUS SOUSA OLIVEIRA - OAB:3.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria(FITA VHS), que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285519 Nr: 7899-02.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 

COMERCIAIS E EMPRESARIAS DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DAGMAR N. BRITO 

RODRIGUES - OAB:3.602-B, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11.096/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (LIVRO ) que instruiu os autos 

em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11179 Nr: 17054-10.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO HORIZONTE SERVIÇOS E 

PEÇAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA CLAUDIA GOMES DA 

ROSA - OAB:4422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECI CAMPOS - OAB:1940

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria ( ADAPTADOR ELÉTRICO DE 

TOMADA T ) que instruiu os autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao 

trânsito em julgado da sentença proferida no feito, que procedo a 

intimação da parte interessada para, no prazo de 05 dias, proceder a 

retirada do referido objeto em secretaria. Certifico por fim, que a inércia 

será interpretada como concordância ao envio do objeto à diretoria do 

fórum para promover a sua destinação adequada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594436 Nr: 9877-34.1995.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE LIMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (FITA VHS ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593699 Nr: 9865-20.1995.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO PEREIRA RIBEIRO, ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Fita VHS ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15305 Nr: 14713-40.2001.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORPORADORA ITALIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEU DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGDA MARIA DA CUNHA - 

OAB:3115-OAB/MT

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Fita VHS ) que instruiu os 

autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito, que procedo a intimação da parte interessada para, no 

prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido objeto em secretaria. 

Certifico por fim, que a inércia será interpretada como concordância ao 

envio do objeto à diretoria do fórum para promover a sua destinação 

adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389049 Nr: 24499-30.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE TAQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BLACK & 

DECKER DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652, DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, PAULO EDUARDO M. O . DE BARCELLOS - OAB:79.416 

- OAB/SP

 Certifico, por determinação do MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, a 

existência de objeto alocado em secretaria (Ferro de passar roupa ) que 

instruiu os autos em epígrafe. Certifico ainda, ante ao trânsito em julgado 

da sentença proferida no feito, que procedo a intimação da parte 

interessada para, no prazo de 05 dias, proceder a retirada do referido 

objeto em secretaria. Certifico por fim, que a inércia será interpretada 

como concordância ao envio do objeto à diretoria do fórum para promover 

a sua destinação adequada.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051099-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1051099-22.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 
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presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028809-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1028809-13.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039211-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1039211-56.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054359-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOUZA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1054359-10.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001797-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILDE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1001797-87.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de ação que visa, 

em sede de pedido subsidiário, a revisão de contrato de natureza bancária 

firmada entre as partes, com aplicação de percentuais de mercados e 

juros legais afetos a operação de crédito sub judice. Sobre o assunto, 

com a devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o Provimento n. 

04/2008/CM retificado pela Resolução TJ-MT/OE nº02/2019, in verbis: 

Provimento nº04/2008/CM Art. 1º - Atribuir, com fundamento nos artigos 

14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, respectivamente, 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os efeitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - 
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Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. Resolução 

TJ-MT/OE nº02/2019 Processar e julgar os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em 

Direito Bancário. Por derradeiro, o artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, 

considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM c/c 

Resolução TJ-MT/OE nº02/2019, bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do 

CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para 

processar e julgar o presente feito, e por consequência DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. 

Proceda-se as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo 

Cível competente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022532-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL WASSEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1022532-83.2016.811.0041 VISTOS, A parte Requerida FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (id n.7989261), formulou requerimento 

de conversão da obrigação de fazer (substituir o veiculo defeituoso) em 

perdas e danos e efetuou o depósito em juízo do valor equivalente ao 

automóvel. Na sequência (id.n.8005417), manifestou expressamente o 

reconhecimento do pedido formulado na inicial, dispensando a produção 

de provas, e requereu o prosseguimento da ação com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. A parte Autora (id. N8008910), 

concordou com o pedido, e requereu o levantamento do valor depositado 

em juízo pela Requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “a” do NCPC, HOMOLOGO o 

reconhecimento da procedência do pedido de substituição do automóvel 

defeituoso por outro da mesma espécie, convertido em perdas e danos no 

valor de R$ 110.895,50 (cento e dez mil, oitocentos e noventa e cinco 

reais e cinquenta centavos) pela parte Requerida FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA, tornando definitiva a decisão id.n.4371043. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor depositado nos autos em favor da parte 

AUTORA, observando os dados bancários indicados. A execução da 

multa decorrente do descumprimento da decisão e limitada no equivalente 

a 30 dias de descumprimento deverá ser postulada pela parte Autora em 

autos apartados, por se tratarem de procedimentos distintos e a fim de 

não causar tumulto no andamento do presente feito. Em observância ao 

que preconiza o §1º do artigo 90 do NCPC, CONDENO a parte Requerida 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

parcela proporcionalmente reconhecida, em favor do r. causídico da parte 

Autora. Tendo em vista que o prosseguimento do feito quanto ao pedido 

de indenização por danos morais, INTIME-SE a parte Requerida SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (ID8086275), para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar quanto ao pedido de produção de provas, 

sob pena de preclusão e por consequência, o julgamento antecipado da 

lide. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051656-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA RIBEIRO BORGES FRATTARI (REQUERENTE)

ANTONIO SABINO RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

IGOR LOUREDO CANDIDO (REQUERENTE)

RUBIA CAMILA SCHNEIDERS (REQUERENTE)

VICTORIA LUIZA FERREIRA ARAUJO VIEIRA (REQUERENTE)

VITORIA EMANUELI PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

GABRIELA MENDONCA ZUNTINI (REQUERENTE)

MATHEUS GIRALDELLI SANTOS (REQUERENTE)

NIVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

LARISSA CRISTINA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

DERRICK REDED SILVA SOUZA (REQUERENTE)

MARINA CALOI LOSS (REQUERENTE)

ANNA GABRIELA GIRARDELLO GOMES (REQUERENTE)

AMANDA RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

ANA PAULA ALVES LIMA (REQUERENTE)

LUCAS JULIO PIRES (REQUERENTE)

ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIAH NORTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA PAULA MUNHOZ (REQUERENTE)

LARA BETANIA ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANY LEITE RAMOS OAB - MT22793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1051656-09.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Inicialmente, consigno que, 

justamente pelo fato de existir reprovável conduta processual inidônea, de 

natureza gravíssima punível, desde a admissibilidade da petição inicial, na 

forma do artigo 80 do CPC não fosse o Princípio da Boa-fé presumida, 

devo rememorar aos Autores que a tutela provisória foi parcialmente 

concedida. É cediço que, o pedido de tutela provisória foi formulado com 

objetivo de suspender a cobrança da “coparticipação” contratualmente 

assumida pelo “aluno FIES”, quando o valor liberado pelo financiamento 

estudantil não saldar a totalidade do curso de graduação. A propósito, a 

“coparticipação” legalmente devida pelo “Aluno FIES”, está prevista na 

legislação federal regente do programa (artigo 15-D, artigo 15-E e artigo 

15-H da Lei nº10.260/2001) e, limpidamente, no contrato de adesão 

firmado (Id.25931941 pág.3 e Id.25931942 pág.2/3). A saber: [...] 

CONTRATO DO FIES CLÁUSULA NONA – DO ADITAMENTO DE 

RENOVAÇÃO [...] Parágrafo Quinto – Na hipótese de inadimplência do(a) 

FINANCIADO(A) com as parcelas mensais, o aditamento de renovação 

ficará sobrestado até a confirmação do pagamento das parcelas e 

encargos em atraso, respeitado o prazo regular de aditamento, na forma 

do regulamento do FIES. (Id.25931941 pág.3) Portanto, não há que se falar 

em ilegalidade sobre a cobrança da coparticipação, tendo a decisão 

inaugural sido clara no sentido de que deveria ser respeitado os termos do 

contrato entabulado entre as partes e o percentual federal informado ao 

Agente Financeiro em relação a cada contrato individual firmado com os 

Autores, vejamos: [...] Razão disso, impõe-se o deferimento parcial da 

tutela provisória vindicada, levando-se em consideração as peculiaridades 

de cada contrato de financiamento estudantil aviado, tendo em vista que 

restou observado pelo conjunto probatório encartados nos autos é 

divergente do patamar financiado declinado na exordial, custeio em 100% 

do curso de graduação em Medicina. [...] 1) Se ABSTENHA de realizar 

cobranças de qualquer espécie sobre o débito sub judice nesta demanda, 

oriundo do contrato de prestação de serviços educacionais entabulados 

pelos Autores para o curso de graduação em Medicina, EM PERCENTUAL 

SUPERIOR aos percentuais contratados individualmente por cada 

acadêmico, os quais já foram suportados pelo FIES, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA 

por descumprimento POR DIA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais); 
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[...] (Id.26011768) Doutro norte, no tocante ao argumento da Requerida no 

sentido de que não tem autonomia sobre os valores faturados pelo Agente 

Financeiro de cada contrato; bem como que, a eventual inadimplência gera 

o cancelamento e/ou a rescisão do contrato de FIES assumido pelo 

acadêmico, advirto que, ao meu sentir, são interpretações equivocadas, 

lançadas para justificar o descumprimento da ordem judicial. Isto porque, 

além de inexistir previsão legal que impeça o aluno inadimplente de o 

compromisso firmado pela instituição de ensino para garantir a 

participação no programa do governo federal, é de que a proposta 

aprovada em cada processo seletivo realizado pelo aluno FIES deve ser 

mantida até o final da utilização do financiamento. Vejamos a Portaria 

nº209, de 07 de março de 2018, que dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento Estudantil - FIES, a partir do primeiro semestre de 2018: Art. 

45. É vedado às IES participantes do Fies e do P-Fies exigir o pagamento 

de matrícula e de parcelas da semestralidade do estudante que tenha 

concluído a sua inscrição no FiesSeleção na modalidade Fies ou que tenha 

sido pré-selecionado na modalidade P-Fies. § 1º Caso o contrato de 

financiamento do Fies ou do P-Fies não seja formalizado, o estudante 

deverá realizar o pagamento da matrícula e das parcelas das 

semestralidades eventualmente cursadas, ficando isento do pagamento de 

juros e multa. § 2º O estudante perderá o direito assegurado no caput 

caso não formalize seu contrato junto ao agente financeiro dentro do 

prazo previsto na legislação do Fies e do P-Fies, ressalvado o disposto no 

art. 107 desta Portaria. Art. 59. O financiamento será encerrado em caso 

de constatação, a qualquer tempo e por qualquer meio, de inidoneidade de 

documento apresentado, de falsidade de informação prestada ou omissão 

de informação obrigatória pelo estudante ou pelo(s) fiador(es) à CPSA, à 

IES, ao MEC, ao agente operador ou ao agente financeiro, nos termos do § 

6º do art. 4º da Lei nº 10.260, de 2001. Parágrafo único. Na hipótese 

prevista no caput, o estudante ficará obrigado a realizar o imediato 

pagamento do saldo devedor constituído até a data de encerramento do 

financiamento, devidamente atualizado. Art. 68. É vedado às IES 

participantes do financiamento na modalidade Fies exigir o pagamento de 

matrícula e de encargos educacionais referentes ao semestre de 

renovação do financiamento. Parágrafo único. Caso o estudante não 

efetue o aditamento de renovação semestral no prazo regulamentar, será 

permitida a cobrança da matrícula e das parcelas vencidas da(s) 

semestralidade(s) referente(s) ao(s) semestre(s) não aditado(s), 

ressalvado o disposto no art. 107 desta Portaria. [...] VII - cumprir fielmente 

as obrigações constantes do Termo de Adesão e do Termo de 

Participação, desta Portaria, do Edital SESu referente ao processo seletivo 

do segundo semestre de 2018, da Portaria MEC nº 209, de 2018, do(s) 

instrumento(s) que formalize(m) relação jurídica com o(s) AFOC(s) que 

possibilite(m) a contratação de financiamento no âmbito do P-Fies e das 

demais normas que dispõem sobre o Fies e o P-Fies. [...] (Id.28039031) 

Contudo, em razão de ter sido observado que a Requerida não cumpriu a 

obrigatoriedade quanto à imutabilidade do valor global contratado, foi 

concedida a tutela parcial, para que cada aditamento fosse realizado 

sobre o percentual e valor global contratado pelo Aluno FIES, nos exatos 

termos fixados para a participação da instituição de ensino, no respectivo 

período de contratação. Razão disso, entendo desarrazoado e 

completamente excessivo que a Requerida aumente de maneira aleatória, 

sem que haja o devido esclarecimento, os valores de coparticipação, em 

importância superior ao assumido pelo Aluno FIES em cada termo de 

participação seletivo. Derradeiro, conforme mencionado acima, as 

informações financeiras de cada aluno, são fornecidas pela Requerida ao 

agente financeiro, as quais deverão respeitar o percentual contratado em 

cada período individualmente, devendo ser suspensa a cobrança judicial 

ou extrajudicial em patamares superiores ao contratado pelos Autores. 

Advirto que, as informações acadêmicas para o aditamento semestral, são 

afetas ao currículo e evolução idônea acadêmica e social de cada Aluno 

FIES, de modo a viabilizar o preenchimento dos requisitos exigidos 

acadêmicos para a realização do aditamento. Por todo o exposto: I. 

INDEFIRO o pedido formulado pelos Autores relativo à suspensão da 

coparticipação semestral assumida no contrato de matricula individual, 

firmado no momento da contratação do financiamento, com as 

informações relativas ao termo de participação contraído por cada “Aluno 

FIES”; II. INDEFIRO o pedido de revogação da tutela provisória formulado 

pela Requerida no Id.26011768; III. DEFIRO o pedido formulado pelos 

Autores no tocante a retificação do dispositivo da decisão do Id.26011768, 

a fim de, respectivamente, corrigir e retificar o nome dos seguintes 

Autores: NIVALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR ROBERTA RIBEIRO BORGES 

FRATTARI Mantenho incólume os demais termos da decisão do 

Id.26011768. Decorrido o prazo recursal, aguarde-se em cartório a 

realização da audiência de conciliação designada para 30/03/2020 às 

09h30 (Id.26313650). Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1033618-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GARCIA RIGOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOVELINO ABREU DE LIMA (REU)

ANDREA REWEL BEZERRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1033618-46.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando a 

comunicação do Id.28253497 e Id.28141355, DETERMINO a retomada dos 

efeitos da decisão do Id.22605140. CUMPRA-SE a decisão inicial do 

Id.22605140, com as advertências e determinações da decisão do 

Id.27417503. Intimem-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022532-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL WASSEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022532-83.2016.8.11.0041. (p) AUTOR(A): 

ISABEL WASSEM RÉU: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO VISTOS, A insurgência da parte Embargante FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA declinada no id. 24218587, merece prosperar 

tão somente no que se refere ao prazo para efetivação da transferência 

da propriedade do automóvel defeituoso junto ao Detran, porquanto o 

Código de Trânsito Brasileiro estipula o prazo de 30 dias para o novo 

proprietário adotar as providências cabíveis à expedição do novo CRLV. 

Outrossim, consta dos autos no id. 24690605 certidão noticiando a 

entrega do DUT, CRLV, Bilhete do Seguro DPVAT, preenchido e 

reconhecido firma pela parte Requerente conforme determinado na 

decisão proferida no id. 24031523, devendo, portanto, a parte 

Embargante/Requerida promover a retirada do documento e adotar as 

medidas administrativas pertinentes à transferência da propriedade. 

Cumpre ponderar que a parte Autora/Embargada obtivera tutela 

jurisdicional favorável no sentido de ser efetuada a troca do veículo 

defeituoso em sede de tutela de urgência (id.4371043) e confirmado pela 

sentença (id.8116744), razão pela qual, a responsabilidade por todos os 

impostos pendentes sobre o automóvel após a retomada da posse na data 

de 26/05/2017 não pode ser transferida à parte Requerente/Embargada. 

No ponto, verifico que por ocasião das contrarrazões apresentadas pela 

parte Requerente/Embargada (id. 24987536), perfaz demonstrada a 
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inexistência de débitos a título de multa ou infrações pendentes, restando 

tão somente o montante a título de IPVA/licenciamento/DPVAT (R$ 440,11). 

Todavia, com relação à baixa do gravame de alienação fiduciária, de fato 

essa incumbência é de responsabilidade da parte Requerente/Embargada, 

já que não houve substituição do veículo defeituoso por outro, mas sim o 

recebimento do valor integral equivalente do bem. Por fim, esclareço que a 

determinação para averbar no prontuário do veículo a comunicação da 

venda em nada impede ou altera a necessidade da diligência da 

Requerida/Embargante no procedimento de transferência, pois se trata de 

medida assecuratória de praxe de modo a minimizar os prejuízos já 

experimentados pela parte Autora. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 1.022 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interposto no id. 24218587 pela parte Requerida FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, a fim de retificar a decisão proferida no 

id. 24031523, fixando o prazo de 30 dias para efetivação da transferência 

da propriedade do automóvel defeituoso junto ao Detran, contado a partir 

da presente decisão. Determino a Secretaria Judicial o cumprimento 

integral das demais deliberações contidas na referida decisão, com a 

máxima urgência. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018128-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018128-81.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, FRANCISCO MARQUES PERES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 14/01/2019, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

devido à “fratura de mão esquerda”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, a designação de 

audiência prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, requer ainda a declaração da negativa tácita ao pagamento 

administrativo e que a ação seja julgada totalmente procedente 

reconhecendo o direito à indenização e determine que a Seguradora 

pague a indenização integral referente ao seguro obrigatório DPVAT no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros a partir 

da citação e correção monetária com o índice INPC. Requereu ainda a 

condenação Requerida a pagamento no montante de R$15.000,00 (quinze 

mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e 

abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho 

inicial no id. 19712306. A Requerida apresentou contestação id. 25290533 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, e a 

incorreção do valor da causa. No mérito, pela improcedência do pedido 

inicial, ante a inexistência de prova da invalidez permanente, o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal, e a improcedência com relação 

ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 26445981. Impugnação à contestação no id. 

27629531. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 79704753) e 

prontuário médico (id. 19704754), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 26445981, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu a Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 
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alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de uma das mãos o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 26445981), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente FRANCISCO MARQUES PERES, a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 14/01/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005822-80.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, EDJUNIOR MENDES DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 01/09/2018, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. 

Discorre o autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita, a realização de audiência de conciliação com designação 

de perícia judicial, a citação da parte Requerida para contestar no prazo 

legal, a inversão do ônus da prova de suportar o adiantamento das 

despesas com a produção de prova pericial e que a ação seja julgada 

procedente reconhecendo o direito à indenização e determine que a 

Seguradora pague a indenização integral referente ao seguro obrigatório 

DPVAT, com juros a partir da provocação administrativa por meio de 

notificação extrajudicial cartorária que aconteceu dia 15/01/2019 e 

correção monetária com o índice INPC, a partir da data em que entrou em 

vigor a medida provisória n° 340/2006, ou alternativamente que seja 

aplicada a partir da data do acidente. Ao final, requereu a condenação ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho determinando a 

emenda da petição inicial no id. 17940560. A parte Requerente não 

obstante, interpõe Agravo de Instrumento no id. 18407407. Juntada de 

ofício no id. 20600080. Despacho id. 20601638, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência. A Requerida 

apresentou contestação id. 24134841, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da causa, a 

falta de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a inépcia da inicial 

ante a ausência de documento imprescindível para a demanda. No mérito, 

pela improcedência do pedido inicial ante a impossibilidade jurídica do 

pedido por, se tratar de acidente envolvendo uma queda de motocicleta, e 

ante a inexistência de prova da invalidez permanente, ao boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal, e a improcedência do pedido de 

indenização por danos morais. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Juntada de procuração e substabelecimento no id. 25801328. A parte 

Autora no id. 26615943, indica os médicos que assistirão a parte Autora. 

O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26662543. A parte 

Autora no id. 27322511, manifesta concordância com o exposto laudo 

pericial. Impugnação à contestação corroborada id. 27325893. Certidão de 

decurso de prazo no id. 27933674. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA No que tange a preliminar registro que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada 

na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do 

Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação. 

Além disso, presumem-se verdadeiros os documentos juntados nos autos. 

Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. Consigno ainda, que a parte Requerida em sua contestação 

alegou a impossibilidade jurídica do pedido, arguido pela parte Requerente, 

defendendo que os fatos não se tratam de acidente de trânsito, mas de 

mera fatalidade, uma vez que decorreu de uma queda de motocicleta. 

Entretanto, esta alegação não cabe discussão, dado que o seguro DPVAT 

é responsável pelos danos pessoais causados por veículos automotores 

de vias terrestres, bastando para o pagamento da indenização a 

ocorrência do sinistro, e a comprovação das lesões dele decorrentes. 

Nesse sentido o STJ julgou: EMENTA: Terceira Turma - DPVAT. QUEDA 

DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO 

CAUSAL AUSENTE. A Turma entendeu que, para o sinistro ser protegido 

pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso 

de veículo automotor. E, considerando que o uso comum que se dá ao 

veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros somente 

serão cobertos quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em 

movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que 

o veículo parado cause prejuízos indenizáveis. Para isso, seria necessário 

que o próprio veículo ou a sua carga causassem prejuízos a seu condutor 

ou a um terceiro. Na hipótese, tratou-se de uma queda do caminhão 

enquanto o recorrente descarregava mercadorias do seu interior, sem que 

o veículo estivesse em movimento ou mesmo em funcionamento. Resp. 

1.182.871-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2012, publicado em 

10/05/2012. (grifo nosso). O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 17926160) e prontuário médico 

(id. 17926167), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 
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id. 26662543, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um do membros 

superiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 26662543), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 75% (vinte e cinco por cento) do 

membro superior direito, e de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento), do membro superior esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e 

doze reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente EDJUNIOR MENDES DA SILVA, a quantia de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 01/09/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018126-14.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, CIRO VIEIRA DA COSTA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 12/12/2016, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

devido à “fratura de fêmur esquerdo”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, a designação de 

audiência prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, requer ainda a declaração da negativa tácita ao pagamento 

administrativo e que a ação seja julgada totalmente procedente 
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reconhecendo o direito à indenização e determine que a Seguradora 

pague a indenização integral referente ao seguro obrigatório DPVAT no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros a partir 

da citação e correção monetária com o índice INPC. Requereu ainda a 

condenação Requerida a pagamento no montante de R$15.000,00 (quinze 

mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e 

abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho 

inicial no id. 19712299. A Requerida apresentou contestação id. 25290533 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

incorreção do valor da causa e a extinção ou suspensão do processo por 

falta de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, pela 

improcedência do pedido inicial, ante a inexistência de prova da invalidez 

permanente, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal, e a 

improcedência com relação ao pedido de indenização por danos morais. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26448903. Impugnação 

à contestação no id. 27630504. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico 

que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA 

PARTE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a 

parte Requerida que o pedido administrativo formulado pela parte Autora 

estaria com status “pendente” de documentação, de modo a permitir aferir 

a subsunção da postulação à Lei 6.194/74, mais especificamente se 

existia ou não cobertura securitária ao evento noticiado. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

se infere dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”. Demais 

disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, rejeito a preliminar. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 19704484) e 

prontuário médico (id. 19704485), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 26448903, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu a Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 26448903), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 
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afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente CIRO VIEIRA DA COSTA, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 12/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014878-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014878-40.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada 

em caráter antecedente proposta Dea de Figueiredo em desfavor do 

Banco Daycoval. Em síntese, relata a autora que é aposentada, 

percebendo mensalmente a quantia de R$ 3.450,62. Contudo, tomou 

conhecimento de descontos indevidos sendo efetuados em sua folha de 

pagamento, referentes a cartão de crédito, bem como em razão de 

consignações. Afirma que os descontos extrapolam o limite de margem 

consignável de 30% de seu rendimento líquido, perfazendo um valor total 

descontado de R$ 200,36. Diante disso, postula a concessão da tutela 

provisória de urgência para que seja determinado que o réu se abstenha 

de promover descontos em folha de pagamento referentes às cobranças 

discutidas. Os autos vieram redistribuídos. É o relatório. Decido. Diante da 

comprovada hipossuficiência da autora, concedo-lhe os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Por esta via, pretende a autora a concessão 

de antecipação de tutela para que o réu se abstenha de efetuar 

descontos em sua conta, eis que os valores ultrapassam o limite de 

margem consignável. In casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo 

com a nova sistemática processual, diz respeito à concessão liminar da 

tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 
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elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

elementos suficientes que comprovem o perigo da demora, eis que, 

conforme se nota dos documentos acostados aos autos e alegado pela 

autora na inicial, os descontos iniciaram-se em 2015 e 2018, sendo que 

somente neste momento a autora decidiu impugná-los, não restando 

demonstrada a necessidade de se conceder a tutela pleiteada. Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Intime-se a autora para que promova o aditamento da inicial, 

em 05 (cinco) dias, nos termos do §6º do art. 303 do CPC/2015. Desde já, 

designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014878-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014878-40.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada 

em caráter antecedente proposta Dea de Figueiredo em desfavor do 

Banco Daycoval. Em síntese, relata a autora que é aposentada, 

percebendo mensalmente a quantia de R$ 3.450,62. Contudo, tomou 

conhecimento de descontos indevidos sendo efetuados em sua folha de 

pagamento, referentes a cartão de crédito, bem como em razão de 

consignações. Afirma que os descontos extrapolam o limite de margem 

consignável de 30% de seu rendimento líquido, perfazendo um valor total 

descontado de R$ 200,36. Diante disso, postula a concessão da tutela 

provisória de urgência para que seja determinado que o réu se abstenha 

de promover descontos em folha de pagamento referentes às cobranças 

discutidas. Os autos vieram redistribuídos. É o relatório. Decido. Diante da 

comprovada hipossuficiência da autora, concedo-lhe os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Por esta via, pretende a autora a concessão 

de antecipação de tutela para que o réu se abstenha de efetuar 

descontos em sua conta, eis que os valores ultrapassam o limite de 

margem consignável. In casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo 

com a nova sistemática processual, diz respeito à concessão liminar da 

tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

elementos suficientes que comprovem o perigo da demora, eis que, 

conforme se nota dos documentos acostados aos autos e alegado pela 

autora na inicial, os descontos iniciaram-se em 2015 e 2018, sendo que 

somente neste momento a autora decidiu impugná-los, não restando 

demonstrada a necessidade de se conceder a tutela pleiteada. Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Intime-se a autora para que promova o aditamento da inicial, 

em 05 (cinco) dias, nos termos do §6º do art. 303 do CPC/2015. Desde já, 

designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 
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dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013173-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES RAYANE DE ARRUDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013173-12.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061145-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (EXECUTADO)

ISIS CRISTINA KISSER ABOU RAHAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1061145-70.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Infere-se 

que, antes mesmo do recebimento da petição inicial, o exequente informou 

que a executada Isis Cristina Kisser Abou Rahal pagou a quantia de R$ 

200.000,00. Diante disso, requereu o abatimento do valor, bem como a sua 

exclusão do polo passivo (Id 28042100). Diante disso, defiro o pedido de 

ID 28042100, para excluir Isis Cristina Kisser Abou Rahal do pólo passivo 

deste feito executivo, prosseguindo somente em face de Salim Kamel 

Abou Rahal. Retifique-se no PJE, para constar apenas o executado Salim 

Kamel Abou Rahal. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001804-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001804-79.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança c/c indenização por danos morais com pedido de 

antecipação de tutela proposta por J.S Comércio de Combustível Ltda, em 

que requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora deixou de trazer 

documentos que atestem seu estado de hipossuficiência, argumentando 

apenas que não tem condições de arcar com os custos do processo, uma 

vez que o seu CNPJ encontra-se inapto, e com as atividades encerradas. 

Porém, não juntou aos autos documento que comprove a situação de 

necessitada. A simples declaração de pobreza não é o suficiente à 

concessão dos benefícios da Gratuidade Judiciária. Diante do crescente 

número de pedidos de assistência judiciária gratuita formulada por 

pessoas que não preenchem os requisitos necessários para o seu 

deferimento, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Portanto, 

nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, balancetes, extratos bancários 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000859-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR ADMINISTRACAO E GESTAO DE SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000859-92.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038620-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATUZALEM DOMINGOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016844-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEONARDO DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016844-72.2018.8.11.0041 AUTOR: CAIO LEONARDO DOS 

SANTOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016860-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE GARCIA E OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016860-26.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA IVONETE GARCIA 

E OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016816-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERREIRA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016816-07.2018.8.11.0041 AUTOR: EDUARDO FERREIRA 

BRANDAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 
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artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013173-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES RAYANE DE ARRUDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013173-12.2016.8.11.0041 AUTOR: THAMIRES 

RAYANE DE ARRUDA PEREIRA RÉU: CLARO S.A. V Vistos em Correição. 

Considerando que ate a presente data não foi marcada audiência de 

conciliação, DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 17 de abril de 

2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 05. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC). Anota-se que, no que se refere ao 

prazo para contestação, observar-se-á o disposto no art. 335, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029821-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029821-96.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO BATISTA DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001545-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN ARAUJO BORBA REGINATO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001545-84.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033481-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerida para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1014416-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (REU)

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REU)

 

Considerando que a Requerida Brookfield fora citada conforme AR de ID 

27805193, intimo a Requerente para indicar novo endereço para a 

Requerida MB Engenharia SPE 039.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038613-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038613-73.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Requisite-se ao perito os esclarecimento solicitados ao ID 16319158. 

Após, dê-se vistas às partes para manifestação. Cuiabá/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 712869 Nr: 7221-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, JOICE 

BARROS DOS SANTOS - OAB:5.924, YONY SOLEY MOLIN - 

OAB:9242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Certifique o decurso do prazo da intimação editalícia.

Após, intime-se a exequente para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806256 Nr: 12729-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LILIAN ARRUDA EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMACLIN LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA 

E ANÁLISES CLÍNICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar e requer o que entender de 

direito sobre a petição de página 165/167, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1103859 Nr: 12073-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZE GOMES LUCAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

OAB:3701/O, paulo henrique de amorim melo - OAB:, REGINA 

MARIA DE MORAES - OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703

 Vistos.

 O autor postula o restabelecimento do fornecimento de água (p. 333).

 Em sentença proferida às p. 236/238, foi determinada a ré, a instalação 

de novo hidrômetro na residência da autora, a fim de possibilitar o 

fornecimento de água. O Tribunal de Justiça manteve a sentença (p. 

282/284).

 Entretanto, embora devidamente intimada para manifestar sobre o pedido 

de restabelecimento do fornecimento de água, a ré quedou-se inerte.

 Diante disso, defiro pedido de p. 333 e determino a intimação da ré para 

tomar as providências, no prazo de 5 (cinco) dias, para restabelecimento 

do fornecimento de água na residência da autora sob pena de multa diária.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1267339 Nr: 26783-30.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHELIPE WERNECK FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA JOSE ALVES NETO - 

OAB:19141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, THAYELLE CRISTINE AMORIM 

VENDRAMINI - OAB:17.623

 Vistos.

 Considerando o descumprimento da liminar informado às fls.86/88 e 

89/92, INTIME-SE a requerida na pessoa do seu representante legal e 

representante jurídico, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a 

decisão liminar de fls.68/70, sob pena de majoração da multa diária para o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e responsabilização criminal.

 Consigno, ainda, que por ocasião da intimação deverá o Oficial de Justiça 

solicitar os número do cadastro de pessoa físicas e do registro nacional 

dos supracitados representantes, a fim de subsidiar possível 

responsabilização criminal.

Por fim, advirto que além das sanções acima elencadas, em caso de 

descumprimento da decisão, a conduta da ré ainda será punida nos 

termos do art. 77,§ 1º do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 07 de Junho de 2018.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1267339 Nr: 26783-30.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHELIPE WERNECK FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA JOSE ALVES NETO - 

OAB:19141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, THAYELLE CRISTINE AMORIM 

VENDRAMINI - OAB:17.623

 Vistos.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, bem 

como em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 
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Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1063536 Nr: 52565-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA BORGES LARA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESRA SANTOS DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE DE GOES AMARAL - 

OAB:14951

 DESPACHO

Infere-se da p.145 que médico perito nomeado, informou estar 

impossibilitado de proceder a perícia nos autos em epígrafe, por motivo de 

foro intimo.

Dessa forma, em substituição ao perito nomeado, nomeio como perito do 

Juízo o Dr. Flávio de Melo Ribeiro, com endereço profissional na Av. das 

Flores, nº. 843, sala 43, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 9223-7073, nesta Capital, o qual deverá 

esclarecer eventuais danos e culpa do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934835 Nr: 51906-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E 

ACESSORIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDB COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE RESENDE 

JUNIOR - OAB:16275/MT, JULIO CESAR VISCARDI PEREIRA - 

OAB:22.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data intimo a parte autora para manifestar sobre as informações 

requisitadas ,via RENAJUD,devidamente arquivadas em pasta própria.no 

prazo de 15 dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 78743 Nr: 5435-54.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA PINTO DE FIGUEIREDO, 

MARGARIDA PINTO DE FIGUEIREDO, FRANCISCO PEREIRA DE 

FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE ARGEMIZA DE CAMPOS FIGUEIREDO - REP. 

POR MANOEL DA CRUZ P. FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JORGE DE CARVALHO, LONE 

SULEK DE CARVALHO (ESPOSA), O ESPÓLIO DE ANTONIO JORGE DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bem Jur Marimon - OAB:1215A, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, ISIS MARIMON - 

OAB:3434/MT, JOAO DE CAMPOS CORREA - OAB:3668-A/MT, JOÃO 

DE CAMPOS CORRÊA - OAB:3688-A, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON KUNZE - OAB:3539/MT, 

LETICIA SANCHES FERRANTI - OAB:10175

 Vistos, etc.

 Considerando que, mesmo intimado para promover a regularização do 

polo passivo, a parte exequente somente requereu a intimação da 

inventariante do Espólio de Argemiza de Campos Figueiredo, Sra. Creuza 

Pereira de Figueiredo, para que apresente rol de herdeiros e promova a 

habilitação destes nos autos, sem, contudo, se manifestar sobre a 

regularização do polo passivo, oportunizo à parte exequente que, em 05 

(cinco) dias, atenda a determinação do artigo 313, §2º, inciso I do CPC, 

sob pena de extinção.

 Com relação ao pedido formulado à p.455/457. Defiro-o parcialmente para 

determinar a intimação pessoal da inventariante Creuza Pereira de 

Figueiredo, para que promova a habilitação dos herdeiros, nos termos do 

inciso II, §2º do artigo 313 do CPC.

 Intime-se o herdeiro Francisco Pereira de Figueiredo através de seu 

patrono habilitado para forneça os meios necessários à intimação da 

inventariante Creuza P. de Figueiredo, bem como para atender as demais 

determinações.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001648-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY MATIAS DE FRANCA MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001648-91.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

carta precatória e, de acordo com a Resolução 02 de 28 de março de 

2019, que redefiniu a competência das Varas Cíveis da Comarca de 

Cuiabá, a competência para o processamento de cartas precatórias é da 

1ª Vara Cível. Assim, haja vista a distribuição da presente missiva em 

15/01/2020, determino sua redistribuição à 1ª Vara Cível. Cuiabá/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038620-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATUZALEM DOMINGOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1038620-65.2017.8.11.0041 

SENTENÇA MATUZALEM DOMINGOS SOBRINHO propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 01 

de abril de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora 

Líder no polo passivo da demanda e arguindo a preliminar de inépcia da 

inicial por ausência de pedido específico. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 
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da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por MATUZALEM DOMINGOS SOBRINHO em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o 

pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, 

APL 93075/2013). Preliminares Rejeito a preliminar de ausência de pedido 

específico quanto ao valor de eventual indenização, pois a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no punho direito computada em 75% (ID 13443941). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%, dessa forma 

75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. O autor postula, ainda, o 

ressarcimento de despesas suplementares. O artigo 5º da Lei n. 

6.194/1974, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículo automotores via terrestres, estabelece que: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Contudo, o pedido deve ser indeferido, 

tendo em vista a inexistência de documentos demonstrando o referido 

gasto. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante 

a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MATUZALEM 

DOMINGOS SOBRINHO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016000-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016000-25.2018.8.11.0041 

SENTENÇA LUCIANO DE OLIVEIRA SOUZA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 19 de março de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. A seguradora ré 

manifestou nos autos alegando sua ilegitimidade passiva e requer sua 

exclusão e inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda ao 

argumento de que esta é a responsável pelo pagamento das 

indenizações. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por LUCIANO DE OLIVEIRA SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 14492626), a ré compareceu à 

audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que 

decorreu o prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto 

sua revelia. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Inexistindo questão 

de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão na mão esquerda computada em 50% (ID 

15601252). Neste caso, para lesão de uma das mãos o percentual é de 

70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 
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estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LUCIANO DE OLIVEIRA SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016844-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEONARDO DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016844-72.2018.8.11.0041 

SENTENÇA CAIO LEONARDO DOS SANTOS LIMA propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 

de julho de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CAIO 

LEONARDO DOS SANTOS LIMA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Citada (ID 14471132), a ré compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a 

ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o 

prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. 

Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência, certidão de ocorrência e prontuário médico. 

A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no pé direito computada em 75% (ID 15601314). Neste caso, para 

lesão de um dos pés o percentual é de 50%, dessa forma 75% de 50%, 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por CAIO LEONARDO 

DOS SANTOS LIMA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016860-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE GARCIA E OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016860-26.2018.8.11.0041 

SENTENÇA MARIA IVONETE GARCIA E OLIVEIRA propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 

de março de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. A 

seguradora ré manifestou nos autos alegando sua ilegitimidade para 

figurar no polo passivo da demanda e requer sua exclusão dos autos e 

inclusão da Seguradora Líder ao argumento de que esta é a responsável 

pelo pagamento das indenizações do seguro DPVAT. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA IVONETE GARCIA E 

OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14491886), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Indefiro o pedido 

de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 
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93075/2013). Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência, certidão de ocorrência e prontuário médico. 

A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no tornozelo direito computada em 75% (ID 15601605). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%, dessa 

forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MARIA IVONETE GARCIA E OLIVEIRA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016816-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERREIRA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016816-07.2018.8.11.0041 

SENTENÇA EDUARDO FERREIRA BRANDAO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 03 de novembro 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. A seguradora 

ré manifestou nos autos alegando sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da demanda e requereu sua exclusão dos autos e inclusão da 

Seguradora Líder, ao argumento de que esta é a responsável pelo 

pagamento das indenizações do seguro obrigatório DPVAT. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por EDUARDO FERREIRA 

BRANDAO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14470493), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Indefiro o pedido 

de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 

93075/2013). Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no tornozelo direito 

computada em 75% (ID 15602110). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25%, 

corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por EDUARDO 

FERREIRA BRANDAO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016576-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 118 de 812



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016576-18.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ELIANE DOS SANTOS AMORIM propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 27 de janeiro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ELIANE DOS SANTOS 

AMORIM em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14439901), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no quadril esquerdo computada em 50% 

(ID 15605161). Neste caso, para a perda de mobilidade do quadril o 

percentual é de 25%, dessa forma 50% de 25%, corresponde a 12,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por ELIANE DOS SANTOS AMORIM em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008459-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEODITE PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1008459-38.2018.8.11.0041 

SENTENÇA LEODITE PEREIRA DE ALMEIDA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 01 de janeiro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo 

do IML. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. 

É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LEODITE 

PEREIRA DE ALMEIDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Da mesma forma, 

não merece guarida a preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o 

referido laudo não se mostra indispensável, podendo ser possível 

comprovar o fato narrado por outros meios, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 53318/2017). Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 
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vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro direito computada em 50% (ID 14413072). Neste caso, 

para a perda da mobilidade de um dos ombros o percentual é de 25%. 

Dessa forma 50% de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LEODITE PEREIRA DE ALMEIDA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1005049-06.2017.8.11.0041 

SENTENÇA THIARLES RAFAEL RIBEIRO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, 

ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 16 de julho de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo a preliminar de ausência de 

documentos essenciais a regulação do sinistro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por THIARLES RAFAEL RIBEIRO 

em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Indefiro o 

pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, 

APL 93075/2013). Preliminares Rejeito a preliminar de ausência de 

documentos essenciais a regulação do sinistro, uma vez que da análise 

acurada dos autos constata-se que o autor juntou seu documento pessoal 

- CTPS. Ademais, os números da cédula de identidade e do cadastro de 

pessoas físicas do demandante foram informados na exordial. Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 75% e na estrutura crânio facial 

computada em 50% (ID 7999397). Neste caso, para a perda de mobilidade 

do ombro o percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25%, corresponde 

a 18,75%. Para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é 

de 100%, dessa forma, 50% de 100% corresponde a 50%. Somando-se 

as lesões, tem-se o percentual total de 68,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 68,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 9.281,25 (nove mil 

duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por THIARLES RAFAEL RIBEIRO em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 9.281,25 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 120 de 812



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1017625-31.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ANA CANDIDA VILELA propôs ação de cobrança de diferença 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 02 

de novembro de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

A autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual e arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pelo pagamento administrativo e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANA CANDIDA VILELA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Indefiro o 

pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, 

APL 93075/2013). Preliminares Rejeito a preliminar de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, sob argumento de que já realizou o 

pagamento da indenização à autora administrativamente, uma vez que o 

adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do complemento 

do valor. Igualmente, rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 

ausência de comprovante de residência da autora para fixação do foro, 

eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

a impugnação dos documentos juntados pela autora, razão não assiste à 

seguradora ré, vez que da análise acurada dos autos verifica-se que a 

assinatura da autora no instrumento de procuração é semelhante a 

assinatura exarada no laudo de avaliação médica realizado perante a 

Central de Conciliação. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos 

autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo 

vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, 

da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no tornozelo direito computada em 25% (ID 12360438). Neste caso, 

para a perda da mobilidade de um do tornozelo o percentual é de 25%. 

Dessa forma 25% de 25%, corresponde a 6,25%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 6,25% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. No caso, como a parte autora 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), tendo a seguradora 

observado a graduação da lesão sofrida, nada mais é devido a titulo de 

seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 02/11/2016. Portanto, indevida a 

indenização aqui pleiteada. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ANA CANDIDA VILELA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Custas e honorários pela autora, que 

fixo em R$ 1.000,00. No entanto, diante da gratuidade dos benefícios da 

Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do 

prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver 

alteração na situação de necessidade. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1001037-12.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ILDO MIGUEL LENZ propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 24 de setembro de 2017, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo 

passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo, pendência documental, 

ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ILDO MIGUEL LENZ em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 

93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a 

ausência de entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 
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não impede a resolução do feito, em razão da resistência administrativa 

caracterizada em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 

35425/2017). Rejeito a preliminar de ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro ao argumento de que estão ilegíveis, uma vez que da 

análise acurada dos autos constata-se que os documentos acostados 

não se encontram totalmente ilegível, ou seja, de maneira que impossibilita 

a capacidade de leitura por completo. Ademais, os números da cédula de 

identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante foram 

informados na exordial. De igual modo, não acolho a preliminar de 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo por ausência de comprovante de residência do autor 

para fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” 

do CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a 

propositura da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior esquerdo computada em 75% (ID 13444853). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%, 

dessa forma 75% de 70%, corresponde a 52,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 52,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ILDO MIGUEL LENZ em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017196-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1017196-64.2017.8.11.0041 

SENTENÇA WEMERSON BATISTA DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de agosto de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por WEMERSON BATISTA 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 12661796), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência, 

certidão de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão na estrutura crânio 

facial computada em 25% e no 5º dedo do pé esquerdo computada em 

75% (ID 13373528). Neste caso, para lesão de órgãos e estruturas 

crânio-faciais o percentual é de 100%, dessa forma 25% de 100%, 

corresponde a 25%. Para lesão em qualquer dos dedos dos pés o 

percentual é de 10%, dessa forma, 75% de 10% corresponde a 7,5%. 

Somando-se as lesões, tem-se o percentual total de 32,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

32,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.387,50 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por WEMERSON 

BATISTA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.387,50 

(quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003897-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAUL DA CONCEICAO MOFATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1003897-83.2018.8.11.0041 

SENTENÇA SAUL DA CONCEICAO MOFATTO propôs ação de cobrança 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 30 

de agosto de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SAUL DA 

CONCEICAO MOFATTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Citada (ID 12730125), a ré compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a 

ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o 

prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. 

Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro superior 

esquerdo computada em 50% (ID 13386411). Neste caso, para lesão em 

membros superiores o percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por SAUL DA 

CONCEICAO MOFATTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005038-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1005038-74.2017.8.11.0041 

SENTENÇA SOLANGE LEITE DA COSTA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 13 de julho de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SOLANGE LEITE DA 

COSTA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 12659322), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no ombro direito computada em 75% (ID 

13443396). Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual 

é de 25%, dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 
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18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por SOLANGE LEITE DA 

COSTA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004197-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1004197-45.2018.8.11.0041 

SENTENÇA SANDRA DE OLIVEIRA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 12 de agosto de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. A autora 

requereu a decretação de revelia da ré e o julgamento antecipado do feito 

com aproveitamento da perícia médica realizada perante a Central de 

Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por SANDRA DE OLIVEIRA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 12631336), a ré compareceu à 

audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que 

decorreu o prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto 

sua revelia. Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no tornozelo 

esquerdo computada em 50% (ID 13432360). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%, dessa forma 50% de 25%, 

corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por SANDRA DE 

OLIVEIRA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1003502-91.2018.8.11.0041 

SENTENÇA LUIZ FELIPE DE BRITO IBIAPINO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 30 de dezembro 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, nulidade por 

defeito na representação e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por LUIZ FELIPE DE BRITO IBIAPINO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). De acordo com o Conselho 

Nacional de Justiça, tratando-se de pessoa analfabeta ou impossibilitada 

de assinar, a procuração não precisa obrigatoriamente ser feita no 

cartório por instrumento público, podendo-se aplicar nesses casos o 
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disposto no artigo 595 do Código Civil, que permite a assinatura a rogo da 

parte não alfabetizada no instrumento, desde que subscrito por duas 

testemunhas. Da análise acurada dos autos, verifico que a procuração 

acostada ao ID 11893020 foi feita de acordo com a recomendação do CNJ, 

razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pela ré. De igual modo, rejeito 

a preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior direito computada em 25% (ID 

15075893). Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é 

de 70%, dessa forma 25% de 70%, corresponde a 17,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por LUIZ FELIPE DE 

BRITO IBIAPINO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA e outros, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001819-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON MARTINS FONTOURA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Recolhidas as custas 

processuais iniciais (id. 28203626), passo a análise do pedido de tutela de 

urgência. Cuida-se de ação revisional de cobrança de faturas c/c 

declaratória de inexistência de débitos, indenização por danos morais com 

pedido de liminar ajuizada por Wanderson Martins Fontoura em desfavor 

de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é usuário dos serviços 

prestados pela ré, contando com um consumo de energia elétrica não 

superior a R$74,25, que com o passar dos meses os valores cobrados 

foram aumentando, chegando uma fatura com referência dezembro/2019 

no importe de R$ 79.193,76, o que não condizem com sua realidade. Aduz 

que não conseguiu adimplir os valores em abertos, que a Requerida 

interrompeu o fornecimento de energia do imóvel no dia 16 de janeiro de 

2019, não vê alternativa senão a propositura da presente ação com o fito 

de discutir inicialmente a ilegalidades das faturas expostas, quais sejam, 

de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 

dezembro do ano de 2019, bem como a fatura do mês de janeiro de 2020. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

restabelecer o fornecimento dos serviços, e reinstalar o relógio medidor. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois 

verifica-se pelo documento de Id. 28088568 que a ré, no começo de 2019, 

emitiu faturas nos valores de R$ 74,25, R$ 147,06, R$ 105,29, etc., mas 

em MAIO/2019 efetua cobrança na quantia de R$ 909,77, JUNHO/2019 - 

R$ 199,17, JULHO/2019 - R$ 218,45, AGOSTO/2019 - R$ 175,00, 

SETEMBRO/2019 - R$ 594,04, OUTUBRO/2019 - R$ 915,70, 

NOVEMBRO/2019 - R$ 536,19, DEZEMBRO/2019 - R$ 79.193,76, 

DEZEMBRO/2019 - R$ 846,70 e JANEIRO/2020 - R$ 428,45, demonstrando 

a existência de alguma irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência 

do pedido, vez que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta 

excessivos prejuízos, já que se trata de serviço essencial. Deste modo, o 

perigo da demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Confira-se: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR A 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA – 

COBRANÇA DE FATURAS EXTRAS E PRETÉRITAS – DISCUSSÃO 

JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – 
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DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O pedido de 

tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem 

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

processo. A pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da 

cobrança extras de valores referentes a supostas diferenças de 

consumo que não são devidas e por débitos pretéritos (outubro de 2017 a 

março de 2018). Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão 

dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina 

o entendimento de que a concessionária não pode interromper a 

prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto 

de discussão em juízo, e nem manter o nome da agravante nos cadastros 

de proteção ao crédito”. (TJMT – AI 1007798-85.2018.8.11.0000, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 

15/10/2018). Negritei. Embora a parte autora tenha informado que o real 

consumo mensal de energia elétrica é R$ 74,25, a mesma não trouxe aos 

autos cópias das ultimas 06 (seis) faturas anteriores ao mês de FEV/2019, 

o que impossibilita, neste momento, de fixar como média do seu consumo. 

Registre-se ainda que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à 

ré, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 

300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de 

tutela não desonera a parte autora do pagamento das contas futuras, nem 

impede a revogação da liminar à luz de novos elementos. Por outro lado, 

indefiro o pedido de troca do relógio medidor, vez que, no momento, não 

há prova de que ele esteja com defeito. Diante do exposto, com amparo no 

art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a 

medida pleiteada, para determinar a ré a restabelecer o fornecimento dos 

serviços no imóvel da parte autora, no prazo de 48 horas, bem como se 

abster de inserir o nome dela nos cadastros dos inadimplentes, acerca do 

débito discutido no processo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, 

por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 5.000,00. Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi 

prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito judicial sobre os meses 

discutidos, no valor da média das três primeiras faturas que possivelmente 

reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias. Autorizo desde já o 

levantamento pela parte ré. No mais, quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 12/05/2020 às 11h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital, 

Sala 01. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 

131.
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ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0055536-02.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DOS TUBOS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO OAB - MT5905-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (EXECUTADO)

PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

CONSORCIO BARRA DO PARI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055536-02.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003897-42.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH LUIZA DE FRANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0003897-42.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 126 de 812



1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 0042174-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PROTECA BIOTECNOLOGIA FLORESTAL LTDA OAB - 06.115.441/0001-15 

(REPRESENTANTE)

PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI OAB - SP115712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA VERDE NOVO LTDA (REQUERIDO)

RURAL AGROINVEST LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0042174-64.2013.8.11.0041 – Classe: 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA (193) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0018711-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON EDUARDO COLEN OAB - MG63240-O (ADVOGADO(A))

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA OAB - MG90461-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANNE JOARA MARINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018711-88.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000396-27.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE ODONTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES DENTISTA DE MATO 

GROSSO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000396-27.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003894-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIELEN PERES DE PONTES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0003894-87.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041634-50.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILAN TURRA & TURRA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. FACTORING FORMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESPACO MODULADO LTDA (DELANO) (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB - MT17209-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041634-50.2012.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009582-40.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009582-40.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0059649-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SOUSA & CAVALCANTE LTDA (EXECUTADO)

GENIVALDO JOSE DE SOUSA (EXECUTADO)

CLEONE TENORIO CAVALCANTE DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059649-33.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0038571-51.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES CRUZ ROSELLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA NERY FERREIRA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0038571-51.2011.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0016100-80.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

FLAVIA MARIA CAPISTRANO DIAS MAGALHAES OAB - MT10800-O 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREEWAY TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO OAB - RJ109231-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016100-80.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003994-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS SESPEDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003994-71.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0016616-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO OAB - RO6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0016616-80.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO

Processo Número: 0055794-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MT104784-O (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA OAB - 10.931.674/0001-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA COLETI MARQUES (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT18310-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0055794-75.2015.8.11.0041 – Classe: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0010461-81.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO GERONIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010461-81.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 
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1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011959-71.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO TEIXEIRA MENDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR JOSETTI FLORES OAB - MT8933-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARY LINDEMANN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RENATO MACARIO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE SCHMIDT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011959-71.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035451-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SCHEER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAXILABOR DIAGNOSTICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ROZENTRAUB ALVES SILVA OAB - SP174735-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035451-24.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0025742-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAISSA CARVALHO (EXECUTADO)

RITA DE CASSIA CARVALHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025742-62.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0049562-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

TAMARA PAULA PERIN DUTRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049562-47.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017985-85.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANA SILVA FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR CASTRO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0017985-85.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0020861-23.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT11069-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIADORES SAO LUCAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020861-23.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003849-88.2011.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT10613-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON GONCALVES DA SILVA OAB - MT20171-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003849-88.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020327-40.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUACIONAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020327-40.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0003804-50.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE MARTINS DE CASTRO OAB - 109.894.631-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0003804-50.2012.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012353-35.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948-O (ADVOGADO(A))

ALINE MAIA BUENO DA SILVA OAB - MT8936-O (ADVOGADO(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931-O (ADVOGADO(A))

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERMAPE SERVICOS MAQUINAS E PECAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012353-35.2001.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0022264-61.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

ELIANA ALVES ALMEIDA OAB - MT16785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO (EXECUTADO)

CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO (EXECUTADO)

BIRA IMPORTS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

RAPHAELLE AQUINO CASTRILLO REINERS GAHYVA OAB - MT10930-O 

(ADVOGADO(A))

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022264-61.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0056918-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA GAMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT13136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - SP308505-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0056918-64.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004326-92.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA OAB - MT5767-O (ADVOGADO(A))

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

JOSE MONTEIRO DE FARIAS (EXECUTADO)

PETROMONT COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA OAB - MT4945-O (ADVOGADO(A))

JOSE PIRES DE ANDRADE OAB - MT2257-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004326-92.2003.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001366-57.1989.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

LAURO ALVES PEREIRA OAB - MT15349-O (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152-B (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS IVAM PERAZZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001366-57.1989.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0043791-93.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DEVANIR TELES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUACIONAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

RENATA SALES TORTOLA OAB - MT24101-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043791-93.2012.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0043352-14.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA MARQUES DA SILVA OAB - 362.340.361-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DA SILVA OLIVEIRA (LITISCONSORTE)

BENEDITA MARIA DA ANUNCIACAO NETA (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

MARIA FRANCISCA DE ANICESIO REZENDE (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

ARACELI BENEDITA DE BARROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0043352-14.2014.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034226-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034226-03.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0046423-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT17827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0046423-87.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012181-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIS MAGALHAES SERRA (EXEQUENTE)

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT12056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON GINU MACIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

GENILSON GINU MACIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012181-39.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 
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DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0042890-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE SOUZA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCONDES ALVES OAB - MT5600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042890-23.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005217-06.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDELITA DE FATIMA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT3546-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005217-06.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0001774-91.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BERNARDO DONASSOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS OAB - MT6699-O (ADVOGADO(A))

marcos davi andrade OAB - MT11656-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DIAS MATTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001774-91.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013011-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATTO SOUZA PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7102-O (ADVOGADO(A))

JANAINA DO AMARAL SILVA OAB - MT14972-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013011-34.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0039033-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENI MASSAKO KIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0039033-32.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013941-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE SANTOS MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA SOUZA DE CAMARGO OAB - MT11927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

ODINEY NOGUEIRA TEIXEIRA OAB - AM9833-O (ADVOGADO(A))

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP203049-O 

(ADVOGADO(A))

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013941-52.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002021-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA BETTAO FERRI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELAINE MARGARETH BETTAO FERRI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DANIEL BETTAO FERRI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO RAMOS PEDROZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002021-81.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0013340-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO VIEIRA DE SANTANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0013340-41.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0016621-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DO CARMO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO OAB - RO6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0016621-05.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 0022842-58.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DEIJALDO ROCHA MATOS OAB - 161.127.847-34 (REPRESENTANTE)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MALHEIROS (REQUERIDO)

cooperativa habitacional e condominial autonoma do estado de mato 

grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022842-58.2006.8.11.0041 – Classe: 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041224-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIO DA CRUZ GONCALVES E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL LAURINI RUTSATZ OAB - MT14983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041224-50.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022089-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECIR GIUSTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago D'Abiner Fernandes OAB - MT12049-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA OAB - MT13335-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022089-52.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013739-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE ALMEIDA REZIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0013739-75.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017804-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDA LAURENCO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE MARTINS FONTES OAB - MT11423-O (ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO ROSA DE ASSUNCAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FRANCISCO ANTONIO MOREIRA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ASSUNCAO PRAES OAB - MG100653-O (ADVOGADO(A))

AFONSO CELSO PRAES JUNIOR OAB - MG53177-O (ADVOGADO(A))

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0017804-16.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0023490-57.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MONIQUE PINHO MOURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PADULA OAB - SP93586-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO PADULA OAB - SP261573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR BATISTA PARIZOTTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BERENICE CAUTON CARDOSO PARIZOTTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

JOSE FLAVIO SOUSA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT7397-O (ADVOGADO(A))

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023490-57.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000483-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA THISEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000483-65.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0028029-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO BARBOSA COELHO OAB - 626.848.921-72 (REPRESENTANTE)

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE DIAS DE MOURA (LITISCONSORTE)

GEIRE LUCE DE SOUZA MOURA (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0028029-95.2016.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0028449-76.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTREQ S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA KAREN DE MIRANDA OAB - MG140571-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA OAB - MT87830-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

RUY RIBEIRO OAB - RJ12010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V J CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT4624-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028449-76.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012013-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO RONDON LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

RUY PINHEIRO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0012013-32.2017 Vistos. Associe-se o presente ao processo 

0032244-61.2009. Proceda-se a vinculação do valor depositado no id. 

25824082, pág. 05. Antes de analisar o pedido de id. 25830295, intime-se 
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a parte exequente para apresentar demonstrativo do débito atualizado, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004391-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA DA SILVA OAB - 029.315.641-76 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031611-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029860-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAFORTE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026715-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE JESUS MARTIR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028128-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA THAIARA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação e para se manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado 

nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038141-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI ARAUJO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação e para se manifestar acerca do laudo pericial médico juntado 

nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038391-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GIL DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026652-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 
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contestação, bem como, se manifestar acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002423-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FRANCA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002423-09.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIO FRANCA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Designo o dia 26/06/2020, às 10h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002448-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002448-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto 

apresentou declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força 

probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), 

confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, 

levando-se em consideração a ausência de demonstração da 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., que apresentem a sua renda atual, 

ou proceder o recolhimento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002141-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - LIMINAR Oficial 

de Justiça: ZONA 01 Justiça Gratuita EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

PROCESSO 1002141-68.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: HERIEWERTON 

SILVANDER DOS REIS Endereço: RUA HOLANDA, 133, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-225 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Manoel dos 

Santos Coimbra, n.º 184, bairro Bandeirantes, Cuiabá-MT, CEP 78010-040 

FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso 

queira, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: CEJUSC Data: 11/05/2020 

Hora: 09:00 LIMINAR: "(...) Diante do exposto, com amparo no art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar 

a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia no imóvel, mas 

caso interrompido, que restabeleça em 24 horas, e se abstenha ainda de 

inserir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito 

acerca do débito discutido, e caso já tenha incluído que proceda a 

exclusão em 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia 

de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00. (...)" DECISÃO: PJE 1002141-68.2020 Visto. Cuida-se Ação 

Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Indenização Por Dano 

Moral ajuizada por Heriewerton Silvander dos Reis em desfavor de 

Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é usuário dos serviços 

prestados pela ré e que recebeu cobrança emitida pela mesma, referente 

a suposto consumo recuperado, do qual discorda, ressalta, ainda que 

houve um parcelamento indevido da suposta recuperação. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré a se 

abster de suspender o fornecimento do serviço, e caso interrompido que 

restabeleça, e que se abstenha também de inserir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, e caso incluso a exclusão, sob pena 

de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

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

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelos documentos de ids. 

28119127 e 28119128 que a ré emitiu 2 (duas) faturas cobrando o 

suposto consumo recuperado e encargos, com vencimento, ambas, em 

28.02.2020, no valor de R$ 3.843,77 e R$ 950,40, total de R$ 4794,17, ou 

seja, débito pretérito, situação que obriga a parte autora a tal pagamento, 

entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da 

dívida. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é 
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essencial à vida cotidiana da parte autora. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação 

da liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no 

art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada 

para determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia 

no imóvel, mas caso interrompido, que restabeleça em 24 horas, e se 

abstenha ainda de inserir o nome da parte autora nos cadastros de 

proteção ao crédito acerca do débito discutido, e caso já tenha incluído 

que proceda a exclusão em 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 10.000,00. Quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do autor em relação à parte ré, principalmente 

quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da 

prova. Designo o dia 11.05.2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Defiro o pedido de prioridade processual, considerando a 

comprovação de ser o autor beneficiária da prioridade de tramitação, nos 

termos do art. 1.048, I do NCPC. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita 

à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 

98 e 99, §3º, ambos do NCPC. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002141-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002141-68.2020 Visto. Cuida-se Ação Declaratória de Inexistência 

de Negócio Jurídico c.c. Indenização Por Dano Moral ajuizada por 

Heriewerton Silvander dos Reis em desfavor de Energisa Mato Grosso 

S.A, afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que 

recebeu cobrança emitida pela mesma, referente a suposto consumo 

recuperado, do qual discorda, ressalta, ainda que houve um parcelamento 

indevido da suposta recuperação. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinado a ré a se abster de suspender o 

fornecimento do serviço, e caso interrompido que restabeleça, e que se 

abstenha também de inserir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, e caso incluso a exclusão, sob pena de multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelos documentos de ids. 28119127 e 28119128 que a ré emitiu 2 

(duas) faturas cobrando o suposto consumo recuperado e encargos, com 

vencimento, ambas, em 28.02.2020, no valor de R$ 3.843,77 e R$ 950,40, 

total de R$ 4794,17, ou seja, débito pretérito, situação que obriga a parte 

autora a tal pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para 

discutir a legalidade da dívida. Por outro lado, é notória a urgência do 

pedido, vez que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta 

excessivos prejuízos, pois ela é essencial à vida cotidiana da parte 

autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado. Para maior 

clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Registre-se ainda que o deferimento 

da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o 

perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato 

de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora 

do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à 

luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar 

a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia no imóvel, mas 

caso interrompido, que restabeleça em 24 horas, e se abstenha ainda de 

inserir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito 

acerca do débito discutido, e caso já tenha incluído que proceda a 

exclusão em 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia 

de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do autor em relação à parte ré, principalmente 

quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da 

prova. Designo o dia 11.05.2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Defiro o pedido de prioridade processual, considerando a 

comprovação de ser o autor beneficiária da prioridade de tramitação, nos 

termos do art. 1.048, I do NCPC. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita 

à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 

98 e 99, §3º, ambos do NCPC. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007608-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ROSA DOS SANTOS GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO BIG MAX (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUAREZ OLIMPIO DE ALMEIDA 03152778155 (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LOJAS AMERICANAS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELEA RESENDE DE OLIVEIRA

 

PJE 0007608-84.2016 Visto. Verifica-se que a ré, Lojas Americanas S.A., 

alega a conexão do presente feito com a ação n.º 7606-17.2016 (código 

1093262) que tramita na 4ª Vara Cível da Capital, através do id. 

257686364/25768368. Através de pesquisa junto ao Sistema Apolo, 

observa-se tramita na 4ª Vara Cível Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais, em que são partes Neuza Rosa dos Santos Gomes e 

os requeridos Supermercado Big Max, Supermercado Sinhá e Moda Verão 

Calçados e Confecções Ltda.. Apesar das partes serem diferentes, 

considerando que a presente ação consta como requeridos 

Supermercado Big Max, Supermercado Sinhá e Lojas Américas, 

verifica-se que as ações envolvem a mesma causa de pedir e pedido 

comum, qual seja a condenação dos requeridos por suposto ato ilícito 

praticado pelo uso indevido do cartão de crédito da autora, apesar de 

constar no polo passivo requeridos diferentes, os processos deverão ser 

reunidos para julgamento em conjunto e evitar risco de decisões 

conflitantes, mesmo que não exista conexão entre eles, conforme dispõe 

o art. 55, §3º do NCPC. Segundo o art. 59 do Novo Código de Processo 
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Civil, o qual tem aplicação imediata, “O registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo”, e no caso vertente, através de consulta pelo 

Sistema Apolo, verifica-se que a Ação de Indenização Por Danos Morais, 

código 1093262, foi distribuída em primeiro lugar, ou seja, em 03.03.2016 

às 15hs:03min, enquanto que este processo em 03.03.2016 às 

15hs:35min, assim, o juízo da 4ª Vara Cível da Capital é competente para 

apreciar e julgar os processos. No mais, considerando a inclusão do 

presente processo na plataforma do digital, PJE, e que o processo 

1093262 que tramita perante a 4ª Vara Cível é físico, determino o 

arquivamento deste processo eletrônico, com o desarquivamento de 

processo físico (código 1093265). Com o desarquivamento translade-se 

cópia da presente para o físico e após, determino a imediata remessa do 

processo para a 4ª Vara Cível desta Capital, a fim de ser processada e 

julgada em conjunto com a ação de cód. 1093262, que ali tramita. 

Cumpra-se a ordem acima, com as baixas e anotações necessárias. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1051429-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYALU ROMERO OBICI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA DOMINGAS CARDENAS TERRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051429-19.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: 

MAYALU ROMERO OBICI EMBARGADO: ROBERTA DOMINGAS 

CARDENAS TERRA Visto. A embargante requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou seu 

holerite. Cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Ocorre que, conforme documento 

apresentado pela autora ID 25886367 e ID 27373910, verifica-se que esta 

possui valor de renda considerável, ou seja, não se enquadra em situação 

de miserabilidade, além disso, o valor da causa não é alto. Não pode a 

parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não 

evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou 

seja, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de 

atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente 

necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.” (Resp. nº 178.244- 

Relator Ministro Barros Monteiro). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da 

embargante de assistência judiciaria gratuita. Desse modo, intime-se a 

parte embargante para que, recolha as custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1049412-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE E PANIFICADORA FLOR DE TRIGO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049412-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RESTAURANTE E PANIFICADORA FLOR DE TRIGO LTDA - ME REU: SME 

SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA Vistos. Indefiro o 

pedido de ID 26266867, vez que os documentos apresentados não se 

mostram suficientes para sanar a dúvida que paira acerca do título. Dessa 

forma, cumpra-se o determinado no despacho de ID 25694873, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo a parte autora adaptar a petição inicial ao 

procedimento comum. No mesmo prazo, deverá a parte cumprir o 2º 

parágrafo do referido despacho, no sentido de comprovar fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

sob pena de indeferimento. Após, com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001921-93.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE AREA LEAO MONTEIRO (EXEQUENTE)

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-O 

(ADVOGADO(A))

BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO OAB - MT6522-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO BERTRAND SILVA THE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 001921-93.1997 Vistos. O exequente, Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção, opôs embargos de declaração (id. 27125158, pág. 08/09) 

contra o despacho de id. 27125158, pág. 05. Sem maiores delongas, os 

embargos de declaração somente é cabível contra decisão judicial, nos 

termos do art. 1022 do CPC, assim, deixo de conhecer os embargos de id. 

id. 27125158, pág. 08/09 diante da impossibilidade jurídica. Por amor ao 

debate, ressalto que qualquer questionamento sobre a penhora no rosto 

dos autos deve ser direcionada ao juízo da Vara do Trabalho de Água 

Boa. No mais, intimem-se as partes para se manifestarem sobre ofício de 

id. 28099879, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entenderem de 

direito. Decorrido o prazo supracitado, volte-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043952-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA REGINA CANAVARROS AVILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043952-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NADIA REGINA CANAVARROS AVILA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

requerida, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim 

Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, 

telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005468-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO ANGELO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005468-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

INACIO ANGELO PEREIRA REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019626-18.2019.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 140 de 812



Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LAUINY DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do processo. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Sem custas, conforme 

disposto no art. 90, § 3º, CPC. Expeça-se alvará em favor da parte autora 

para o respectivo levantamento do valor pago pela ré. Certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante as baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037688-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

HONDA AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

MARCELA MENDES LIMA OAB - MT9928-A (ADVOGADO(A))

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO TADEU DE ALMEIDA OAB - SP313586-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0037688-65.2015 Proceda-se a associação do presente com a ação 

n.0001820-68.2015. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. (id. 25950433/25950434), 

aduzindo que a sentença de id. 25950431/25950432 é omissa, vez que 

não houve a revogação da liminar com a restituição do carro reserva, no 

estado em que o embargante o recebeu, livre de qualquer ônus, bem como 

que seja determinando ao embargado que proceda a retirada do automóvel 

objeto da ação das dependências da concessionária, requerendo o 

acolhimento destes embargos. Houve, ainda, a interposição de Embargos 

de Declaração (id. 25950435/35950437) por Décio José Tessaro Júnior, 

aduzindo que a sentença proferida no processo é omissa, vez que partiu 

de premissas equivocadas de que o automóvel foi consertado, fato não 

admitido na perícia, afirma, ainda, ser a pericia nula por não ter participado 

da mesma. Alega, ainda, contradição da sentença quando ao pedido de 

substituição do produto ou restituição do valor pago, requerendo o 

acolhimento destes embargos. É o relatório. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do CPC). Verifica-se que procede 

a alegação de omissão com relação aos embargos de declaração de id. 

25950433/25950434, vez que não houve a revogação da liminar deferida 

na decisão de id. 25949676. Quanto aos embargos de declaração de id. 

25950435/35950437 verifica-se que o objetivo do embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a sentença embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual estes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar 

sentença. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - 

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há 

no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, 

tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a 

rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato 

Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei No mais, ACOLHO em parte os 

embargos de declaração de id. 25950433/25950434, para que fique 

constando na sentença a seguinte redação: “Revogo a decisão de id 

25949676, e determino ao autor a devolução do veículo reserva a 

requerida, em perfeitas condições de uso e livre de qualquer ônus, no 

endereço da empresa requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Deverá, ainda, o autor proceder a retirada do automóvel objeto da ação 

das dependências da concessionária, requerida, no mesmo prazo.” 

Quanto ao mais, a sentença permanece como está lançada. No mais, 

intime-se o apelado para apresentar resposta ao Recurso de Apelação (id. 

25950439/25950441, pág. 03), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

decorrido o prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

apreciação dos recursos. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021261-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA GIOMBELLI DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Andrezza Giombelli Duarte ajuizou Ação de Indenização por Danos 

Morais c/c Obrigação de Fazer em desfavor de Gramarca Veículos, 

ambas qualificadas nos autos, alegando que em 05/05/2017 se dirigiu ao 

estabelecimento da ré para adquirir um veículo e se deparou com um 

anúncio, no qual embaixo estava o carro para amostra. Narra que foi 

informado para a autora que a versão do anúncio custava R$ 44.000,00, o 

qual foi aceito e fechado pela autora em 25/05/2017, com a promessa 

ainda de que o emplacamento seria gratuito. Assevera que ao receber o 

veículo constatou que não era o modelo/versão que havia comprado, 

sendo totalmente diferente do anúncio que estava na loja da ré e 

demonstrado pelo vendedor; que no momento tentou recusar o automóvel, 

mas o preposto da ré afirmou que não era possível o cancelamento da 

compra e diante da necessidade diária de seu uso, acabou recebendo o 

bem, e não obteve o cumprimento da promessa de emplacamento gratuito. 

Requer a procedência da demanda para que a ré seja condenada a 

reparar o dano material causado pela propaganda enganosa, devendo 

entregar para a autora o veículo ofertado, e condenada a indenizar a 

autora os danos morais sofridos, no patamar 55% do valor real do veículo, 

além do pagamento nas verbas de sucumbência. A ré apresenta 

contestação (Id. 10432066), levantando preliminar de inépcia da inicial, ao 

argumento de que o veículo adquirido pela autora é condizente com o 

recebido, assim lhe falta causa de pedir. Impugna a gratuidade da justiça 

concedida. No mérito, alega que não houve propaganda enganosa, vez 

que constava a informação de que o veículo foi ofertado a partir de R$ 

39.990,00; que o valor pago pela autora foi de R$ 40.590,00 (quarenta mil 

quinhentos e noventa reais), tendo em vista que optou por alterar a cor do 

veículo, o que acrescentou a este apenas a importância de R$ 600,00 

(seiscentos reais), já que ela recebeu um desconto de R$ 3.650,00 (três 

mil seiscentos e cinquenta reais), e que o emplacamento do veículo foi 

realizado, e que a autora assinou pesquisa de satisfação, declarando total 

satisfação com os serviços prestados e o veículo recebido; que a ré não 

praticou qualquer ilícito, inexistindo o dever de indenizar. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação da parte autora nos ônus da sucumbência, mas caso o 

entendimento seja pela condenação, que o valor arbitrado esteja em 

consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Réplica no arquivo de Id. 10680595. Intimadas a especificarem as provas 

que ainda pretendiam produzir (Id. 11214334), ambas requereram o 

julgamento antecipado da lide (Ids. 11449010 e 11513655). É o relatório. 

Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras provas, 

consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o 
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julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. O argumento da ré na preliminar de inépcia da inicial se 

confunde com o mérito e com ele será enfrentado. Quanto ao pedido do 

réu de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora, 

dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, 

incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e 

robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas 

condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de 

seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o requerido não 

promoveu qualquer prova nesse sentido, e o fato de a autora ter efetuado 

o pagamento de parte do veículo à vista, não é o suficiente para concluir 

sua condição financeira, devendo ser mantida a benesse. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – 

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES 

QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – 

PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA 

PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO 

PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não derruída a 

presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a 

benesse legal deferida à embargante”. [...]. (TJMT, N.U 

0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Negritei. 

Com essas considerações, mantenho a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita a parte autora. O art. 30, do CDC, dispõe que: “Toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. 

(Negritei). Ademais, o CDC prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, 

segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever 

reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor 

responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do 

nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O 

fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Pois bem. Analisando a propaganda 

efetuada pela ré, vê-se que na vitrine da loja realmente consta a 

informação de que a oferta é “a partir de” R$ 39.990,00 (o mesmo está na 

faixa), e tanto na imagem do veículo quanto embaixo da descrição do bem, 

há a informação de “imagem ilustrativa” (Id. 8777631), assim, foto ali 

exposta não vincula o bem ofertado. Na propaganda na vitrine, o 

automóvel está assim descrito (Id. 8777631): “ONIX JOY R7C, COR PRETA, 

ANO 2017, TRAVA/ALARME/SOM USB POSITRON/02 AUTOS 

FALANTES/ANTENA INTERNA (INSTALADOS NA CONCESSIONÁRIA) 

Imagem Ilustrativa” (Sic. Destaquei). E, diferente do alegado pela autora, 

apesar de estar descrito o valor de R$ 44.240,00 na nota fiscal, 

observa-se que na verdade a autora pagou R$ 41.540,00, sendo R$ 

20.000,00 à vista e R$ 21.540,00 financiado. Da quantia de R$ 41.540,00, 

o valor de R$ 600,00 corresponde à alteração da cor preta para branca e 

R$ 950,00 acerca da troca de acessórios, tudo conforme os documentos 

anexados no arquivo de Id. 10432070, além disso, a autora declarou que o 

veículo foi entregue em perfeitas condições, não registrou qualquer 

ressalva e ainda atribuiu nota 10 de grau de satisfação (Id. 10432070). A 

autora também não apresentou qualquer documento para comprovar que 

teve despesa com o emplacamento do veículo, ou seja, que a ré não 

cumpriu com o pactuado (art. 373, I, CPC). Entendo que o único ponto que 

merece destaque é quanto aos acessórios cobrados na quantia de R$ 

950,00, sendo que nele a ré cobrou o som em R$ 181,64, o alto falante em 

R$ 172,56 e a antena interna em R$ 31,79, totalizando R$ 385,99 (R$ 

8777675), e os mesmos já estavam inclusos na oferta do veículo, 

conforme transcrito acima. Quanto ao dano moral, deve-se observar que é 

aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano 

moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, 

Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 

17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano 

moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

( In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na 

hipótese apresentada, apesar de a ré cobrar parte dos acessórios que 

estavam incluídos na ofertada, não se vislumbra a sua ocorrência, já que 

o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de caracterizar o 

dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em 

aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera 

extrapatrimonial. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não 

enseja condenação por danos morais. 2. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade 

do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela 

alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, 

portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo 

interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1790810/SP, Rel. 

Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 

19/11/2019) Negritei. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais c/c 

Obrigação de Fazer por Andrezza Giombelli Duarte em desfavor de 

Gramarca Veículos, para condenar a ré indenizar o dano material sofrido 

pela autora, na quantia de R$ 385,99, que deverá ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. 

Por ter a autora decaído em maior parte do pedido, condeno-a ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos 

do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a 

exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004247-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Gilberto Leite dos Santos ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c 

Restituição e Indenização por Danos Morais em desfavor de Colégio Isaac 

Newton, ambos qualificados nos autos, alegando que firmou contrato com 

a ré de prestação de serviços educacionais, na modalidade “semi 

extensivo” e preparativo para o ENEM, no valor de R$ 550,00, e o 

pagamento seria metade à vista e o restante para trinta dias. Narra que 

por questões alheias a sua vontade, atrasou o pagamento da segunda 

parcela e por isso foi impedido de entrar na sala de aula, sendo obrigado a 

comparecer no departamento financeiro da ré e ao questionar a legalidade 

de tal ato, lhe foi concedida autorização de acesso apenas para os dias 

19 e 20 de setembro e que após não teria mais permissão de frequentar 

as aulas. Assevera que em razão do imenso constrangimento, não 

conseguiu mais dar continuidade no curso, assim, requer a procedência 
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da demanda para que seja declarado rescindido o contrato firmado entre 

as partes, e a ré condenada a restituir o autor a quantia paga de R$ 

290,60 acerca da prestação, indenizar os danos morais sofridos, no 

patamar de 40 salários mínimo, além das verbas de sucumbência. A ré 

apresenta contestação (Id. 7222210), aduzindo que o autor não foi 

impedido de entrar no estabelecimento, e foi ele quem pediu a desistência 

do curso sob alegação de que não teria condições de continuar 

estudando; que a ré tentou fazer vários acordos para parcelamento da 

dívida e manter o autor matriculado; que os serviços foram prestados, 

sendo incabível a restituição requerida e que não praticou qualquer ilícito, 

inexistindo o dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos 

iniciais, com a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência. 

Réplica no arquivo de Id. 10374560. Intimadas a especificarem as provas 

que ainda pretendiam produzir (Id. 10620915), a parte ré manifestou no 

arquivo de Id. 10744014 e a parte autora no de Id. 10747234. É o relatório. 

Decido. Consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Observa-se que a matéria ventilada deve ser 

analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de 

relação de consumo, consoante os artigos 2º e 3º, § 2º do referido 

diploma: Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3º Fornecedor é 

toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 

bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial. § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista. Logo, é possível a adequação dos contratos aos 

ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação 

da nulidade das cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 6º, V 

c/c art. 51, IV do CDC). A questão também traz à tona a aplicação do 

artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as 

cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais benéfica ao 

consumidor. O CDC também prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, 

segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever 

reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor 

responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do 

nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O 

fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Sem delongas, apesar de o réu 

alegar que não impediu o autor de entrar no estabelecimento e assistir as 

aulas, o documento no arquivo de Id. 4867200 comprova que ele realmente 

precisou de uma autorização de acesso, e apenas para os dias 19 e 20 

de setembro de 2016 (n. 316/523), ou seja, ou ele iria precisar de nova 

autorização para os próximos dias ou não teria mais permissão de 

frequentar as aulas, documento que sequer foi impugnado pelo réu. A 

existência de débitos junto à instituição de ensino não deve interferir na 

prestação dos serviços educacionais, posto que devem ser exigidos em 

ação própria, sendo vedada à entidade interferir na atividade acadêmica 

dos seus estudantes para obter o adimplemento de mensalidades 

escolares. O art. 6º da Lei 9.870/99 assegura que: “Art. 6o São proibidas 

a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares 

ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo 

de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às 

sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do 

Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a 

inadimplência perdure por mais de noventa dias”. (Negritei). Além disso, o 

Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “Art. 42. Na cobrança 

de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem 

será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. Desse 

modo, a parte ré agiu com desacerto ao impedir o autor de frequentar a 

aula em razão do inadimplemento da mensalidade escolar, e a restrição 

que lhe foi imposta culminou na total quebra do pacto, e como o serviço 

não foi prestado, é devida a restituição do valor pago pelo autor, na 

quantia de R$ 275,00 conforme recibo anexado no arquivo de Id. 4867200. 

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a 

esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, 

vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. ( In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Nessa 

circunstância, resta evidente o dano extrapatrimonial suportado pela parte 

autora, consistente no desconforto, ansiedade e significativa angústia 

vivenciada, o que caracteriza abalo à sua honra objetiva, tornando-se 

presumido, pois decorre do próprio fato de se deparar com a 

impossibilidade de prosseguir com o curso que vinha frequentando, em 

razão da atitude ilícita da ré, e este, não pode passar em pune pelo 

judiciário. Com relação ao arbitramento dos danos morais, devem ser 

levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Rescisão Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Morais por 

Gilberto Leite dos Santos em desfavor de Colégio Isaac Newton, para 

declarar rescindido o contrato firmado entre as partes. Condeno a ré a 

restituir o autor a quantia de R$ 275,00, que deverá ser corrigido pelo INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do 

desembolso. Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos 

morais, este que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo 

INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a ré ainda ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos 

do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034582-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLCHOES PANTANAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0034582-95.2015 O exequente se manifesta através do id. 27662728, 

informando que houve a habilitação do seu crédito junto ao plano de 

recuperação da empresa executada e que foi aprovado e homologado 

pelo juiz da recuperação, requerendo a extinção do feito. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do que 

estabelecem os artigos 924, III e 925 do NCPC. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 
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Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000341-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARONILDE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000341-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARONILDE FERREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARONILDES FERREIRA DE SOUZA, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 23/10/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, improcedência do pedido de danos 

morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25281554). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 
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forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 23/10/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MARONILDE FERREIRA DE SOUZA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do quadril esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do quadril 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014251-36.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CAETANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014251-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CAETANO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIZ CAETANO DA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de 

Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 15/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente , ausência de 

nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, improcedência do pedido de danos morais, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

25529725). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 
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forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 15/03/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUIZ CAETANO DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação ao pedido de danos 

morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra 

os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à 

dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme 

preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, sabe-se que a via administrativa possui regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013772-43.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013772-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO FERNANDES BACANI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JULIO FERNANDES BACANI, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de 

Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 09/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 25634637). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 09/03/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JULIO FERNANDES BACANI, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em manifestação 

ao laudo pericial a parte autora tenha requerido complementação do laudo, 

entendo desnecessário tal pedido, vez que apenas protelaria o deslinde 

do processo, o qual encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 
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inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.565,00 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais). Com relação ao 

pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve 

ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.565,00 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007756-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS AUGUSTO ARRAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007756-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NICOLAS AUGUSTO ARRAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. NICOLAS AUGUSTO ARRAIS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 22/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega ausência de nexo de causalidade entre a invalidez e o 

acidente, improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 25536189). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 
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a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 22/12/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que NICOLAS AUGUSTO ARRAIS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do 4º dedo do pé direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 4º dedo do pé 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 (mil e 

doze reais e cinquenta centavos). Com relação ao pedido de danos 

morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra 

os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à 

dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme 

preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, sabe-se que a via administrativa possui regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 
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estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e 

cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009436-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISON DELMINIO FELIX DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ELISON DELMINIO FELIX DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 14/02/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, improcedência do pedido de 

indenização por danos morais, inaplicabilidade do código de defesa do 

consumidor, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25587513). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 
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autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/02/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ELISON DELMINIO FELIX DOS SANTOS, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 
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Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017369-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE SOUZA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017369-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KEILA DE SOUZA CAMARGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. KEILA DE SOUZA CAMARGO, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 21/02/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse de agir pela ausência de comprovação de entrega da 

documentação do requerimento administrativo e a falta de adequação do 

pedido administrativo, bem como a carência de ação em razão da invalidez 

do boletim de ocorrência. No mérito levanta a falta de nexo por conta da 

falta de boletim médico de atendimento no dia do fato, manifesta acerca do 

laudo pericial, discorre acerca do dano moral, necessidade de expedição 

de ofício ao hospital, alega a impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 26242946). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/02/2019. Quanto à alegação pela requerida de necessidade 

de expedição de ofício ao hospital, verifica-se que a o ônus da prova 

incumbe a esta, não vendo este juízo necessidade de intervenção. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que KEILA DE SOUZA 
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CAMARGO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 5º dedo do 

pé direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 5º dedo do pé 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). Com relação ao pedido de danos 

morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra 

os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à 

dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme 

preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, sabe-se que a via administrativa possui regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. 

Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e 

o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032140-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032140-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABRICIO DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. FABRICIO DA COSTA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 18/09/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), como o pagamento a titulo de danos morais, no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. A ré devidamente citada deixou 

transcorrer o prazo não tendo apresentado contestação, conforme 

certificado. É o relatório. Decido. A requerida, devidamente citada, não 

apresentou contestação no tempo hábil, pelo que lhe decreto a revelia. 

Salienta-se que a espécie não se enquadra em quaisquer das hipóteses 

do artigo 345 do Código de Processo Civil, que afastam os seus efeitos, 

sendo que deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, consoante o 

artigo 344 do CPC. Assim, o boletim de ocorrência juntado, aliado ao 

boletim de atendimento, comprova que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 18/09/2018. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

FABRICIO DA COSTA apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro superior direito de média intensidade avaliada em 50%, bem 

como invalidez permanente parcial incompleta do 5º dedo do pé direito de 

média intensidade avaliada em 50% permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). Neste caso, a 

perícia médica realizada atestou 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito, bem como 50% de invalidez 

permanente parcial incompleta do 5º dedo do pé direito devendo estas 

serem calculadas sobre o percentual para os membros lesados, ou seja, 

50% de 70% e 50% de 10%, respectivamente. Desse modo, tem-se que a 

perda parcial do membro superior corresponde ao percentual de 70%; e a 

perda parcial do dedo corresponde ao percentual de 10%. Sendo assim: 

a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz 

jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais) em relação ao membro superior direito. b) 10% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 ( mil 

trezentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, 

ou seja, R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) em relação ao 5º 

dedo do pé direito. Totalizando assim a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais). Com relação ao pedido de danos morais, é certo que 

a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor 

profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à 

intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 

5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a 

via administrativa possui regulamentação própria disposta em lei 

específica, o que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A 

responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)(grifo 

nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com a 

autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a 

seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem 

obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como 

inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA 

OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 
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RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor R$ 

5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038239-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE FRANCA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038239-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELA DE FRANCA BENEVIDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DANIELA DE FRANÇA BENEVIDES, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 20/09/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse de agir pela ausência de comprovação de entrega da 

documentação do requerimento administrativo, bem como a carência de 

ação em razão da invalidez do boletim de ocorrência. No mérito ressalta a 

necessidade de prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

eventual condenação, sobre o pedido de dano moral, alega necessidade 

de expedição de ofício ao hospital, da impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 27755365). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 
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DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/09/2017. Quanto à alegação pela requerida de necessidade 

de expedição de ofício ao hospital, verifica-se que o ônus da prova 

incumbe a esta, não vendo este juízo necessidade de intervenção. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que DANIELA DE FRANÇA 

BENEVIDES, apresenta invalidez permanente parcial incompleta membro 

superior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a 

indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor 

profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à 

intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 

5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a 

via administrativa possui regulamentação própria disposta em lei 

específica, o que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A 

responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)(grifo 

nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 
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indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012148-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO PICINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012148-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLINHO PICINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. CARLINHO PICINI, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 01/03/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de danos morais, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 25070812). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 
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espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 01/03/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CARLINHO PICINI, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 
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11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008404-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008404-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERLEI DE SOUZA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WANDERLEI DE SOUZA JUNIOR, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 03/03/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir devido à 

satisfação da indenização em esfera administrativa. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização, a quitação, 

insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, 

discorre sobre os valores da indenização, a forma de pagamento, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 24812385). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/03/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

WANDERLEI DE SOUZA JUNIOR apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de leve intensidade avaliada em 

25% e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito 

de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70% e 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% 
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desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos); b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Totalizando a 

quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Todavia, 

a parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), como consta ID 18329088, logo faz 

jus ao valor remanescente de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 

reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção 

monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto 

os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ( T J - S P  1 0 3 1 6 8 4 0 7 2 0 1 6 8 2 6 0 6 0 2  S P 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028752-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUR DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028752-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AZUR DE MOURA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. AZUR DE MOURA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Indenização do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAR S/A, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 18/11/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quinhentos e 

cinquenta reais), bem como o pagamento a titulo de danos morais, no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de interesse de agir pela 

ausência de regulação do prévio requerimento administrativo, e a ausência 

do boletim de ocorrência. No mérito, a ré alega a inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, imprescindibilidade de prova 

pericial, discorre quanto ao valor indenizatório, do dano moral, da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 27754789). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo médico. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse 

de agir em razão da ausência do pedido administrativo, esta não prospera, 

nos termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, 

a questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Quanto a alegação da ausência do boletim de 

ocorrência, argumentando que este é um documento essencial para o 

deslinde do feito. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o 

único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - NÃO APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - 

PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS 

RESPECTIVAS LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS 

RECURSAIS FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de 

Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando 

existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros 

atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é 

evidente. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o 

Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se 

em contra o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - 

APELAÇÃO CÍVEL RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

23/11/2018) Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 
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comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 18/11/2018. 

No que tange a alegação de imprescritibilidade de produção de prova 

pericial, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer foram de franquia de responsabilidade do 

segurado”. A perícia médica judicial realizada concluiu que AZUR DE 

MOURA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo de residual intensidade avaliada em 10%, e invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 25% e 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor 

faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Totalizando a quantia de R$ 2.025,00 

(dois mil e vinte e cinco reais). Com relação ao pedido de danos morais, é 

certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos 

de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, 

à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o 

artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se 

que a via administrativa possui regulamentação própria disposta em lei 

específica, o que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e 

cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010876-27.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE CORREIA (REQUERENTE)

WESLEY PATRICK CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010876-27.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIANE CORREIA, WESLEY PATRICK CORREIA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

WESLEY PATRIK CORREIA representado por sua genitora FLAVIANE 

CORREIA, qualificados nos autos, ajuizou Ação de Diferença de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 22/08/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, em valor não 

especificado, pedindo que este seja verificado através de perícia 

realizada por um profissional, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios fixados no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo, 

preliminarmente, manifestado sobre a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. No mérito alega a improcedência do 

pedido, discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional 

à lesão, argumentando ainda sobre o prévio pagamento de parte do valor 

indenizável, falta de nexo entre a invalidez e as lesões causadas pelo 

acidente, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25829909). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No mérito, verifica-se que o boletim 

de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 22/08/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que WESLEY PATRIK CORREIA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). Neste caso, a 

perícia médica realizada atestou 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), ressaltando que já fora realizado o pagamento administrativo no 

valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme comprovante (ID 18696363, pag. 18), deverá ser 

paga a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 
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condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, já descontando o valor pago 

administrativamente, totalizando assim a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007936-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORACY ANANIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007936-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORACY ANANIAS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JORACI ANANIAS DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) C/C 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 23/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo, bem 

como ausência de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda. No mérito alega ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, ausência de nexo de causalidade entre a 

lesão e o acidente, inexistência de prova do dano decorrente de acidente 

de trânsito, da improcedência do pedido de indenização por danos morais 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 25567752). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Ressalte-se ainda, quanto à alegação da ausência de 

documentos indispensáveis para a propositura da ação, vez que não 

foram informados os dados do veículo automotor esta não prospera, pois 

a falta de pagamento do seguro obrigatório não impede o pagamento da 

indenização, pelo que rejeito a preliminar. Nesse sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 

8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). No mérito, a 

ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato 

não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não 

seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 
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acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 23/12/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JORACI ANANIAS DA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), entretanto o requerente faz jus a 50% desse valor, ou 

seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 
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corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026924-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA GUIMARAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026924-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NOELMA GUIMARAES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. NOELMA GUIMARÃES DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 04/06/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como a falta de interesse de agir 

pela ausência de regulação do prévio requerimento administrativo. No 

mérito alega ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, 

discorre sobre a imprescindibilidade de produção de prova pericial, do 

quantum indenizatório em eventual condenação, da impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 24761317). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 04/06/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que NOELMA GUIMARÃES DOS SANTOS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta na estrutura pélvica de média intensidade 

avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). Neste 

caso, a perícia médica realizada atestou 50% de invalidez permanente 

parcial incompleta na estrutura pélvica, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 100%. Desse modo, 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 
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13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, já 

descontando o valor pago administrativamente, totalizando assim a quantia 

de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004097-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004097-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. JOSE FERREIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 30/06/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de danos morais, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega a improcedência 

do pedido devido o acidente não ser abrangido pelo seguro DPVAT, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, improcedência do pedido de 

indenização por danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 25634524). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação falta de interesse de agir devido à ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega ausência de cobertura devido à lesão ser 

resultante de queda de bicicleta e este veículo não ser coberto pelo 

seguro obrigatório, entretanto, tal alegação não prospera, vez que as 

lesões decorreram de queda devido batida com a porta de veículo 

automotor estacionado, sendo o acidente devidamente coberto pelo 

seguro obrigatório DPVAT. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIA RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO - ART. 543-B CPC - AJUIZAMENTO ANTES DA 

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO RE 631.240/MG (03.09.2014) - 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA PELA SEGURADORA - 

RESISTÊNCIA À PRETENSÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - ACIDENTE 

ENVOLVENDO BICICLETA E VEÍCULO ESTACIONADO - AUSÊNCIA DE 

AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA - VEÍCULO COMO CAUSA 

DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE 

COBERTURA VERIFICADA - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 

11.945/09. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 
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Extraordinário n° 839314-MA, sob a sistemática do art. 543-B do CPC, 

após reconhecer a repercussão geral do tema, consolidou o entendimento 

de que a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. II - Contudo, quando do julgamento do Ag. 

Reg. no Rec. Extraordinário nº 824.712, a Segunda Turma do Supremo 

Tribunal Federal estabeleceu que as regras de transição estabelecidas no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, aplicam-se, por 

analogia, às ações de seguro DPVAT. Assim, para as ações ajuizadas 

anteriormente a 03/09/2014, havendo resistência da ré, deve ser 

reconhecido o interesse de agir da parte requerente. III - Nos termos do 

entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, será, 

excepcionalmente, cabível a indenização relativa ao seguro DPVAT na 

hipótese de sinistro envolvendo veículo automotor estacionado, desde que 

este seja a causa determinante da ocorrência do evento danoso e que a 

vítima não tenha contribuído com ação culposa ou dolosa. Assim, possui o 

ciclista direito ao seguro DPVAT, quando comprovado que foi atingido pela 

porta que se abria do veículo estacionado. (TJ-MG – AC: 

10134130044107001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 

27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018) negritei. Quanto à alegação 

de invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento e as demais documentações médicas juntadas aos autos, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 30/06/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOSE FERREIRA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 168 de 812



qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031226-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN WILLIAN FUZZI SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031226-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIAN WILLIAN FUZZI SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CRISTIAN WILLIAN FUZZI SANTOS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 04/05/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, improcedência do pedido de 

indenização por danos morais, inaplicabilidade do código de defesa do 

consumidor, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25089277). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 169 de 812



é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 04/05/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CRISTIAN WILLIAN FUZZI SANTOS, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada 

em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação ao 

pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve 

ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 
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aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022650-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAETANO DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. CAETANO DE MORAES, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

21/03/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação. A ré devidamente citada deixou 

transcorrer o prazo não tendo apresentado contestação, conforme 

certificado (ID 24748085). É o relatório. Decido. A requerida, devidamente 

citada, não apresentou contestação no tempo hábil, pelo que lhe decreto a 

revelia. Salienta-se que a espécie não se enquadra em quaisquer das 

hipóteses do artigo 345 do Código de Processo Civil, que afastam os seus 

efeitos, sendo que deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção 

de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, consoante 

o artigo 344 do CPC. Assim, o boletim de ocorrência juntado, aliado ao 

boletim de atendimento, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/03/2018. A perícia médica judicial concluiu que CAETANO 

DE MORAES apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

cotovelo direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008838-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIRIA FRANCIELI QUENHEN REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MIRIA FRANCIELI QUENHEN, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) C/C Pedido de 

Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 13/02/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo, e do defeito de 

representação. No mérito alega ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, ausência de nexo de causalidade entre a 

lesão e o acidente, inexistência de prova do dano decorrente de acidente 

de trânsito, a constitucionalidade da Lei nº 11.945/2009, da improcedência 

do pedido de indenização por danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 25616136). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Ressalte-se ainda, quanto à alegação da ausência de 

documentos indispensáveis para a propositura da ação, vez que não 

foram informados os dados do veículo automotor esta não prospera, pois 

a falta de pagamento do seguro obrigatório não impede o pagamento da 

indenização, pelo que rejeito a preliminar. Nesse sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 

8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). A parte ré 

alega a necessidade de regularização da representação, argumentando 

para tanto que as assinaturas constantes nos documentos são 

evidentemente diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, 

tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que a diferença 
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presente nas assinaturas é referente apenas a grafia utilizada no 

momento, levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada 

documento, pelo que afasto a preliminar arguida. No mérito, a ré alega a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 13/02/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MIRIA FRANCIELI QUENHEN, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), entretanto o requerente faz jus a 50% desse valor, ou 

seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 
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descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031562-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031562-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAQUELINE SOUZA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JAQUELINE SOUZA SANTOS, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 02/07/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, alegado a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo, e do defeito de 

representação. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, inexistência de prova do dano decorrente 

de acidente de trânsito, improcedência do pedido de indenização por 

danos morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25616424). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 
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HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré alega a irregularidade de representação, tendo em 

vista a ausência de assinatura da parte autora no instrumento de 

procuração. Entretanto, esta alegação não prospera, tendo em vista que 

na petição inicial consta que a autora deixou de assinar devido o local da 

lesão, sendo válido, neste caso, o mandato que contem a impressão digital 

e assinatura de duas testemunhas, motivo pelo qual afasto a preliminar 

arguida. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 02/07/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JAQUELINE SOUZA SANTOS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em 

manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido esclarecimento 

da graduação da lesão, entendo desnecessário tal pedido, vez que 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 
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aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031764-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJULIANE RIBEIRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031764-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DJULIANE RIBEIRO MACHADO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DJULIANE RIBEIRO MACHADO, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 25/04/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a negativa de pagamento 

administrativo, bem como a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência. No mérito alega a inadimplência do proprietário do 

veículo, inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, necessidade de prova 

pericial, pagamento proporcional à lesão, alega a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 24739388). Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao 

laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A ré também alega preliminarmente 

a negativa do pagamento em sede administrativa por inadimplência da 

requerente, bem como a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo, tais assuntos serão analisados com o 

mérito por com ele se confundirem. No mérito, a ré alega que a autora não 

faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do prêmio, 

entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico 

que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não 

exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, independentemente 

de se tratar do proprietário ou de terceiros demandando, sendo 

perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) A ré alega a invalidez do boletim 

de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem 

produzido pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que 

o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de 

ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E 

AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência 

probatória do Boletim de Ocorrência, quando satisfatoriamente 

demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo o conjunto 

probatório colacionado, com a demonstração do noticiado acidente e do 

dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório 

DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao grau de 

invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Cumpre ressaltar, que a relação 

havida entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas 

de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 
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beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) A perícia médica judicial realizada concluiu que DJULIANE 

RIBEIRO MACHADO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta no 

ombro esquerdo de alta intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031505-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO PRIMO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031505-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALFREDO PRIMO VIEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. ALFREDO PRIMO VIEIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/06/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de danos morais, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega a ausência dos 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro devido o não 

pagamento do prêmio, ausência de provas quanto à invalidez permanente 

da parte postulante, ausência de nexo causal devido à inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de trânsito, improcedência do 

pedido de danos morais, da inaplicabilidade do código de defesa do 

consumidor, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25583318). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 
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da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação 

não prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever 

de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) Quanto à 

alegação de invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato 

não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não 

seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 14/06/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ALFREDO PRIMO VIEIRA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do polegar esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do polegar 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 
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realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013219-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOROTEU MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013219-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO DOROTEU MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANTONIO DOROTEU MARTINS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 21/05/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), bem como o pagamento a titulo de danos morais, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 26266607). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 
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Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/05/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ANTONIO DOROTEU MARTINS, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 
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requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041435-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAZARO AGUERO RIQUELME REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

LAZARO AGUERO RIQUELME, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAR S/A, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/10/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no País, na data do efetivo pagamento, acrescidos 

de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou 

contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a falta de interesse de agir pela ausência de regulação do 

prévio requerimento administrativo. No mérito, a ré alega 

imprescindibilidade de prova pericial, discorre quanto ao valor 

indenizatório, impossibilidade de se vincular a indenização ao salário 

mínimo, plena vigência da Lei 11.482/2007, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 27005485). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo médico. É o relatório. Decido. A 

parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no montante de 40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, em razão de 

acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 22/10/2018. 

Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão 

da ausência de comprovação da entrega da documentação do pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 
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No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 22/10/2018. No que tange a alegação de 

imprescritibilidade de produção de prova pericial, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer foram de 

franquia de responsabilidade do segurado”. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que LAZARO AGUERO RIQUELME apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de residual 

intensidade avaliada em 10%, e invalidez permanente parcial incompleta na 

estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 10%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 10% de 70% e 10% de invalidez permanente 

parcial incompleta na estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre 

o percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo: 

a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz 

jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco 

reais); b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 

Totalizando a quantia de R$ 2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco 

reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.295,00 (dois mil duzentos e 

noventa e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009223-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO NUNES MATARUCO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. BRUNO NUNES MATARUCO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 20/10/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no montante de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário mínimo vigente no País, na data do efetivo 

pagamento, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir pela 

ausência de regulação do prévio requerimento administrativo. No mérito, a 

ré manifesta acerca do laudo pericial, da necessidade de expedição de 

ofício ao hospital, impossibilidade de se vincular a indenização ao salário 

mínimo, plena vigência da Lei 11.482/2007, bem como discorre quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 24479608). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 
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conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo médico. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no 

montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente 

no País, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

20/10/2018. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

comprovação da entrega da documentação do pedido administrativo, esta 

não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, a ré alega a necessidade de 

expedição de ofício ao hospital, verifica-se que a o ônus da prova 

incumbe a esta, não vendo este juízo necessidade de intervenção. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/10/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

BRUNO NUNES MATARUCO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de intensa intensidade avaliada 

em 75%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 
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autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023824-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETHILYN JOSIELLY BORDIN DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023824-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KETHILYN JOSIELLY BORDIN DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. KETHILYN JOSIELLY BORDIN DE 

ARRUDA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) C/C Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 23/03/2019, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a titulo de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, inexistência de prova do dano decorrente de acidente de 

trânsito, da improcedência do pedido de indenização por danos morais 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 26670412). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Ressalte-se ainda, quanto à alegação da ausência de 

documentos indispensáveis para a propositura da ação, vez que não 

foram informados os dados do veículo automotor esta não prospera, pois 

a falta de pagamento do seguro obrigatório não impede o pagamento da 

indenização, pelo que rejeito a preliminar. Nesse sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 

8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). No mérito, a 

ré alega a ausência do boletim de ocorrência, argumentando que este é 

um documento essencial para o deslinde do feito. Entretanto, é sabido que 

o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO 

APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Ademais, prescreve 

o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 23/03/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

KETHILYN JOSIELLY BORDIN DE ARRUDA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de intensa 
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intensidade avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), entretanto o requerente faz jus a 75% desse valor, ou 

seja, R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016099-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERSON SALES ARRUDA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016099-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EWERSON SALES ARRUDA DIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EWERSON SALES ARRUDA DIAS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 14/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, bem como a falta de 

interesse de agir pela ausência de regulação do prévio requerimento 

administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante , improcedência do pedido de indenização 

por danos morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25520682). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A parte ré alega a necessidade de 

adequação do valor da causa, vez que a autora atribuiu a demanda o 

valor do teto máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o 

valor máximo indenizável ao segmento corporal afetado. Contudo, esta 

alegação não merece prosperar, isto porque o segurado, em regra, não 

sabe quanto receberá, sendo que tal quantificação depende de laudo 

pericial que ocorre no decorrer do processo, sendo perfeitamente 

possível atribuir valor meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar 

levantada. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL 

DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado aos autos, comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 14/12/2018. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que EWERSON SALES ARRUDA DIAS, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Em manifestação ao laudo pericial, a parte ré alega a 

impossibilidade de ficar totalmente inválido por duas vezes, alegando 

enriquecimento sem causa devido ao recebimento de pagamento 

administrativo decorrente de outro acidente que ocasionou a lesão do 

mesmo membro. No entanto, esta alegação não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que a ocorrência de dois acidentes em 

datas diferentes, ainda que resultem lesão ao mesmo membro, não 

impedem o recebimento das indenizações, vez que trata-se de lesões 

independentes. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA – DPVAT– PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA - INVALIDEZ PERMANENTE 

COMPROVADA – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES 

DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal. 

Comprovado que a lesão foi decorrente de acidente de trânsito, o dano 

dele decorrente e o resultado obtido através da perícia médica, é 

perfeitamente possível a fixação de indenização. A existência de dois 

acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo 

membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se 

tratar de lesões independentes. (TJMT - Ap 38388/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)” 

Desta forma, comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 
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despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016795-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016795-94.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: HUGO BUENO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. HUGO BUENO DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 24/01/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse de agir pela 

ausência de comprovação de entrega da documentação do requerimento 
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administrativo e a falta de adequação do pedido administrativo, bem como 

a carência de ação em razão da invalidez do boletim de ocorrência. No 

mérito se manifesta sobre o laudo, levanta a necessidade de expedição de 

ofício ao hospital, alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 26564853). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/01/2017. Quanto à alegação pela requerida de necessidade 

de expedição de ofício ao hospital, verifica-se que a o ônus da prova 

incumbe a esta, não vendo este juízo necessidade de intervenção. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que HUGO BUENO DA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e 

o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 
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de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031567-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUSTINO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031567-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE JUSTINO DE MORAIS REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSÉ JUSTINO DE MORAIS, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) 

em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 04/02/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento da 

diferença do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e discorrendo sobre a negativa de 

pagamento em sede administrativa. No mérito alega a inexistência de 

invalidez permanente, que a ação se trata de uma revisão do processo 

administrativo, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 24743344). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela negativa em sede 

administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a rá alega a inexistência de invalidez permanente. 

Tem-se nos autos que fora realizada audiência de conciliação, na qual 

fora juntado o termo de audiência, bem como laudo pericial médico 

comprovando a existência de lesões decorrentes de acidente pessoal 

com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 04/02/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que JOSE JUSTINO DE MORAIS 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%, bem como invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura torácica de intensidade residual avaliada 

em 10% permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 
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mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). Neste caso, a 

perícia médica realizada atestou 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo, bem como 10% de invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura torácica devendo estas serem calculadas 

sobre o percentual para os membros lesados, ou seja, 50% de 25% e 

10% de 100%, respectivamente. Desse modo, tem-se que a perda parcial 

do ombro esquerdo corresponde ao percentual de 25%; e a perda parcial 

da estrutura torácica corresponde ao percentual de 10%. Sendo assim: a) 

Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor 

faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), em relação ao ombro esquerdo. b) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 

Totalizando assim a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a 

partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: 

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042155-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042155-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELCIO DO NASCIMENTO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. HELCIO DO 

NASCIMENTO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de 

Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAR S/A, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no País, na data do efetivo pagamento, acrescidos 

de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou 

contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, e a inépcia da inicial devido à ausência de 

documentos indispensáveis. No mérito, a ré alega a falta de nexo de 

causalidade devido a não comprovação do acidente de trânsito, discorre 

quanto ao laudo pericial, bem como quanto ao valor indenizatório, 

impossibilidade de se vincular a indenização ao salário mínimo, plena 

vigência da Lei 11.482/2007, e quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

27131253). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo médico. É o relatório. Decido. A parte autora 

ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do 

seguro obrigatório – DPVAT, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário mínimo vigente no País, em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 13/10/2017. Preliminarmente, quanto à 

alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência do pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 
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Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Quanto à alegação da ausência do boletim de ocorrência, argumentando 

que este é um documento essencial para o deslinde do feito. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT 

- NÃO APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA 

– ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Ademais, prescreve 

o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

HELCIO DO NASCIMENTO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica de residual intensidade avaliada em 10%, 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), entretanto o requerente faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031618-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ROCHA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031618-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIME ROCHA GUIMARAES REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JAIME ROCHA GUIMARÃES, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) 

em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 
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igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/01/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento da 

diferença do seguro obrigatório, no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e 

vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. No mérito discorre sobre o pagamento 

proporcional à lesão, que a ação se trata de um pedido de revisão 

administrativo, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 24745674). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/01/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JAIME ROCHA GUIMARÃES, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%, 

bem como invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). Neste caso, a 

perícia médica realizada atestou 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo, bem como 75% de invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo devendo estas serem 

calculadas sobre o percentual para os membros lesados, ou seja, 75% de 

70% e 75% de 25%, respectivamente. Desse modo, tem-se que a perda 

parcial do membro inferior corresponde ao percentual de 70%; e a perda 

parcial do ombro corresponde ao percentual de 25%. Sendo assim: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% 

desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) em relação ao membro inferior esquerdo. b) 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse 

valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) em relação ao ombro esquerdo. Totalizando assim a 

quantia de R$ 9.618,75 (nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos). Ressaltando que já fora realizado o pagamento 

administrativo no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais) (ID 23328303), deverá ser paga a quantia de R$ 6.243,75(três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

já descontando o valor pago administrativamente, totalizando assim a 

quantia de R$ 6.243,75 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013896-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013896-26.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELENITA SANTIAGO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ELENITA 

SANTIAGO DE OLIVERA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 24/04/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir por necessidade de pedido 

administrativo. No mérito discorre a ausência de cobertura ao caso, sobre 

a ausência de provas em relação à invalidez, discorre ainda sobre o 

princípio da eventualidade em relação a graduação da invalidez em 

eventual condenação, invalidez do boletim de ocorrência, ônus da parte 

autora em relação à prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 24456735). Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto 

ao laudo, a requerida deixou transcorrer sem qualquer manifestação. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, alega a ausência de cobertura pelo seguro DPVAT, já 

que a requerente estava dentro de um ônibus coletivo, que freou 

bruscamente e provocou sua queda. Contudo, resta caracterizado o 

acidente indenizável, vez que o uso do veículo gerou o dano. Nesse 

sentido é a jurisprudência: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE 

DANOS PESSOAISCAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE 

(DPVAT).QUEDA DEÔNIBUS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI Nº 

6.194/76. 1. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato 

legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o 

segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual 

dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de 

culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro 

DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor. 2. Na hipótese, o veículo automotor (ônibus) foi a causa 

determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto, cabível a 

indenização securitária. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou 

entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor 

do salário mínimo vigente na datado evento danoso, monetariamente 

atualizado até o efetivo pagamento sendo que, nos casos de invalidez 

parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da 

lesão, até o limite de 40 salários mínimos.4.Recurso especial provido.(STJ, 

REsp 1241305/RS, Rel. Min. NancyAndrighi, 3ª T., j. em 04.12.2012). No 

mesmo sentido: SEGURODPVAT- RECURSOSDEAPELAÇÃOMANEJADOS 

PELA AUTORA E PELA SEGURADORA - PRELIMINAR DEALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO - AFASTADA - PRELIMINAR DEIMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO EXAMINADA COMOMÉRITO DO RECURSO 

INTERPOSTO PELA SEGURADORA - MÉRITO - VALOR INDENIZATÓRIO 

CORRETO, QUE OBEDECEU A TABELAINSERIDA NA LEI 11.945/2009 - 

SEGURO DPVAT DEVIDO À PESSOAQUE SOFRE QUEDA NO INTERIOR DO 

ÔNIBUS - CORREÇÃOMONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE 

FIXADA A PARTIRDADATADOACIDENTEAUTOMOBILÍSTICO- 

RECURSOSIMPROVIDOS. 1. (...) 2. O fato relatado recebe a proteção do 

seguro dpvat, tendo em vista que o dano ocorrido com a autora teve como 

causa determinante veículo automotor (ônibus) que, após freada brusca 

em quebra-molas, fez com que a autora caísse, sofrendo a invalidez 

relatada no laudo pericial. Precedente do STJ. 3(...).(Ap. 
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0071161-14.2010.8.12.0001,5ª Câm. Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 

em 10.10.2013). Alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando 

que o fato não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 24/04/2018. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que ELENITA SANTIAGO DE 

OLIVEIRA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor R$ 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011868-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KATIANE JAIVONA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011868-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIA KATIANE JAIVONA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. FLAVIA KATIANE JEIVONA DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 01/01/2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a prejudicial 

de mérito: prescrição, e à ausência de provas. No mérito alega à ausência 
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de nexo de causalidade, discorre a cerca do laudo pericial e da quitação 

administrativa, da impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem 

como dos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 25713086). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de prescrição, a ré aduz que o sinistro 

se deu em 01/01/2015, tendo sido protocolado prévio requerimento 

administrativo em 01/02/2016 e este quitado em 24/06/2016. Pois bem, 

sabe-se que se tratando de invalidez, a contagem do prazo prescricional 

somente se inicia quando o beneficiário do seguro tem ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez. Nesse sentido é a Súmula n° 573, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA 

DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO 

MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos 

casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a 

presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não 

obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1388030 MG 

2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 01/08/2014)(negritei) No presente caso, não existem elementos que 

demonstrem que a Requerente teve a ciência inequívoca da sua 

incapacidade na data do sinistro, em 01/01/2015. Contudo, considerando 

que posteriormente foi realizada perícia médica e consequente ficou 

demonstrada a invalidez permanente da autora, inicia-se a contagem do 

prazo prescricional a partir de então, em 20/06/2016, conforme laudo de 

avaliação médica ID 24773004. Sabe-se que o ingresso do pedido 

administrativo interrompe o prazo prescricional, pelo que este ficou 

suspenso desde a data do protocolo (01/02/2016), voltando a fluir desde a 

ciência do segurado quanto à invalidez permanente (20/06/2016). Assim, 

não há que se falar em prescrição, vez que contando o prazo de ciência 

da invalidez, o prazo de suspensão em razão do pedido administrativo, a 

volta a contagem deste, e a data de ingresso da presente ação, tem-se 

que não decorreram os 3 (três) anos necessários a configuração da 

prescrição. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

01/01/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que FLAVIA 

KATIANE JAIVONA DE OLIVEIRA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da coluna vertebral de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Sendo assim, comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta da 

coluna vertebral, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco reais). 

Todavia, a parte autora recebeu pagamento administrativo no valor de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), como consta ID 

18863993, assim recebeu além do valor devido, pelo que não há que se 

falar em remanescente. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por 

Flavia Katiane Jaivona de Oliveira, em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no 

artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o 

pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041323-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DELUQUE BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041323-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANDERSON DELUQUE BRANDAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JANDERSON DELUQUE BRANDÃO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo e a negativa de pagamento em sede administrativa. No mérito 

alega falta do nexo de causalidade por conta do registro tardio do boletim 

de ocorrência, inexistência de invalidez permanente, revisão do processo 

administrativo, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 
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impugnação foi acostada aos autos (ID 26749051). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela negativa em sede 

administrativa e a ausência de comprovação de entrega da documentação 

do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega falta do nexo entre o acidente e o dano, por 

conta do registro tardio do boletim de ocorrência. Entretanto, é sabido que 

o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO 

APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Verifica-se 

que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

26/11/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que JANDERSON 

DELUQUE BRANDÃO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do punho esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 
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indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031741-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALENTIM PASCOAL DA COSTA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031741-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE VALENTIM PASCOAL DA COSTA SOBRINHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JOSE VALENTIM PASCOAL 

DA COSTA SOBRINHO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 24/05/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, a inépcia da inicial devido à ausência de documentos 

indispensáveis, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo, e o defeito de representação. No mérito alega a 

ausência de cobertura do seguro quanto ao acidente, à ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, a ausência de 

nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a ausência de nexo 

causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de 

trânsito, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 24774277). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação da ausência de documentos 

indispensáveis para a propositura da ação, vez que não foram informados 

os dados do veículo automotor esta não prospera, pois a falta de 

pagamento do seguro obrigatório não impede o pagamento da indenização, 

pelo que rejeito a preliminar. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. 

SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA 

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do 

STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo 

ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 

8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. 

O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da 

indenização. Recurso conhecido e provido. (REsp 621.962/RJ, Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, 

DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência do prévio requerimento administrativo, esta 

não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 
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uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) A parte ré alega a 

necessidade de regularização da representação, argumentando para 

tanto que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se 

em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento, pelo que 

afasto a preliminar arguida. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 24/05/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOSE VALENTIM PASCOAL 

DA COSTA SOBRINHO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

da mão direita de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação 

havida entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas 

de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031649-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031649-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERSON CAMPOS SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. GERSON CAMPOS SOUZA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

05/03/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no País, na data do efetivo pagamento, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, alegado a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, à ausência de documentos 

indispensáveis, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 25378510). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação da ausência de documentos 

indispensáveis para a propositura da ação, vez que não foram informados 

os dados do veículo automotor esta não prospera, pois a falta de 

pagamento do seguro obrigatório não impede o pagamento da indenização, 

pelo que rejeito a preliminar. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. 

SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA 

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do 

STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo 

ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 

8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. 

O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da 

indenização. Recurso conhecido e provido. (REsp 621.962/RJ, Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, 

DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 05/03/2019. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que GERSON CAMPOS 

SOUZA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 
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seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033453-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAIKE PATRICK SILVA SCHAEFLER REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MAIKE PATRICK SILVA SCHAEFLER, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 05/11/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 7.762,50 (sete mil 

setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. No mérito, 

a ré manifesta acerca do laudo pericial e do pagamento administrativo, 

bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 27742177). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo médico. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 
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trânsito em 05/11/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MAIKE PATRICK SILVA SCHAEFLER apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada 

em 50%, e invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio 

facial de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70% e 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 100%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais); b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Totalizando a quantia de R$ 11.475,00 (onze mil quatrocentos e setenta e 

cinco reais). Todavia, a parte autora alega ter recebido pagamento 

administrativo no valor de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), como consta ID 22164731, logo faz jus ao 

valor remanescente de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem 

fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos 

e trinta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022531-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. MARCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAR S/A, igualmente qualificada 

nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 21/07/2018, 

que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), bem como o pagamento 

a titulo de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse de agir pela negativa de pagamento em sede 

administrativa, e a invalidade do boletim de ocorrência. No mérito, a ré 

alega a falta de nexo de causalidade, improcedência da demanda diante 

da inexistência de invalidez permanente, do pedido de revisão do 

processo administrativo, da improcedência do pedido de danos moral, da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 26267519). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo médico. É o 
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relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão 

da ausência do pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Quanto à alegação de invalidez do boletim de ocorrência, argumentando 

que o fato não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, comprova que a autora foi vítima de 

acidente de trânsito em 21/07/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MARCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de leve 

intensidade avaliada em 25%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora a parte autora tenha discordado do laudo pericial realizado na 

audiência de conciliação e postulado por nova prova pericial com 

avaliação mais detalhada das lesões, entendo desnecessário, tendo em 

vista que esta concorda com a realização da avaliação médica, estando o 

presente feito devidamente instruído, não consignando ao autor 

comprovar a sua invalidez permanente, motivo pelo qual não há como 

prosperar tal pedido. Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

entretanto o requerente faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 
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verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017138-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CINTAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017138-90.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SIMONE CINTAS COSTA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SIMONE CINTAS COSTA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) 

em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 26/11/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir pela 

negativa de pagamento em sede administrativa. No mérito, a ré manifesta 

acerca do laudo pericial, da impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25832194). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo médico. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão 

da ausência do pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 
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interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de 

acidente de trânsito em 26/11/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que SIMONE CINTAS COSTA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito de intensa intensidade avaliada em 

75%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

entretanto o requerente faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041071-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041071-92.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: RENAN SANTOS CONCEICAO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. RENAN SANTOS 

CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de 

Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/01/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. No mérito, a ré alega a improcedência 

da demanda diante da quitação, do pedido de revisão do processo 

administrativo, da impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 27249299). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo médico. É 

o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 
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cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No mérito, verifica-se que o boletim 

de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 16/01/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que RENAN SANTOS 

CONCEIÇÃO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo de leve intensidade avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), entretanto o requerente faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Todavia, a parte autora alega ter recebido pagamento 

administrativo no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), como consta ID 24069700, logo faz jus ao 

valor remanescente de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem 

fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000700-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO DOUGLAS SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000700-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DENILDO DOUGLAS SAMPAIO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014694-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA APARECIDA SEVERINA DA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014694-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIA APARECIDA SEVERINA DA SILVA BEZERRA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. CLAUDIA 

APARECIDA SEVERINA DA SILVA BEZERRA, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de 

Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 11/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, da falta de interesse de agir pela 

ausência de regulação do prévio pedido administrativo, e da invalidade do 

boletim de ocorrência. No mérito alega ausência de nexo causal devido a 

não comprovação do acidente de trânsito, a inadimplência do proprietário, 

da imprescindibilidade de produção de prova pericial, do quantum 

indenizatório, da impossibilidade de inversão do ônus da prova, discorre 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 26067644). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

regulação do prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação da invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. No mérito, a 

ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à 

inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois 

é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – 

INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – 

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo 

DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio 

do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho 

desempenhado pelo patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/12/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CLÁUDIA APARECIDA SEVERINA DA SILVA BEZERRA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 
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apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta sete 

reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031245-42.2019.8.11.0041
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ARTHUR ARNO LOHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031245-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARTHUR ARNO LOHMANN REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ARTHUR ARNO LOHMANN, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de 

Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 19/05/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega ausência de provas quanto á invalidez permanente da parte 

postulante, ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, improcedência do pedido de danos 

morais, da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica 

para fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. 

É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 
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11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência do requerimento administrativo, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE 

DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA 

PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, a ré alega a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 19/05/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ARTHUR ARNO LOHMANN, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta no pé direito de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte autora tenha requerido 

complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, vez que 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta no pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação ao 

pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve 

ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 
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experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013359-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DE JESUS COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013359-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELI DE JESUS COUTO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. DANIELI DE 

JESUS COUTO, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 14/12/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no montante de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, na data 

do efetivo pagamento, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de adequação do 

valor da causa, ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 25329925). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação da necessidade de 

adequação do valor da causa, vez que a autora atribuiu a demanda o 

valor do teto máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o 

valor máximo indenizável ao segmento corporal afetado. Contudo, esta 

alegação não merece prosperar, isto porque o segurado, em regra, não 

sabe quanto receberá, sendo que tal quantificação depende de laudo 

pericial que ocorre no decorrer do processo, sendo perfeitamente 

possível atribuir valor meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar 

levantada. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL 

DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 
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que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Ressalte-se ainda, quanto à alegação da ausência de 

documentos indispensáveis para a propositura da ação, vez que não 

foram informados os dados do veículo automotor esta não prospera, pois 

a falta de pagamento do seguro obrigatório não impede o pagamento da 

indenização, pelo que rejeito a preliminar. Nesse sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 

8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). No mérito, a 

ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato 

não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não 

seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 14/12/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que DANIELI DE JESUS COUTO, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de residual intensidade avaliada em 10%, permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), entretanto o requerente faz jus a 10% desse valor, ou 

seja, R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 
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relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta 

e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032388-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. M. D. S. (AUTOR(A))

ANACLEIDE DE MORAIS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032388-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): B. 

C. M. D. S., ANACLEIDE DE MORAIS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. BRUNO CEZAR MORAIS DA SILVA, 

menor representada por seu genitor ANACLEIDE DE MORAIS SANTOS, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 30/05/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a titulo de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, à ausência de comprovação de entrega da documentação, e da 

invalidade do boletim de ocorrência. No mérito alega ausência de nexo 

causal devido a não comprovação do acidente de trânsito, da 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, do quantum 

indenizatório, improcedência do pedido de danos morais, da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, discorre quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 26670238). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação da invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 211 de 812



Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, comprova que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 30/05/2019. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que BRUNO CESAR MORAIS DA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte autora 

tenha requerido complementação do laudo, entendo desnecessário tal 

pedido, vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual 

encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a 

indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor 

profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à 

intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 

5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a 

via administrativa possui regulamentação própria disposta em lei 

específica, o que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 
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Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007956-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007956-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. DAIANE APARECIDA DA SILVA 

SANTOS, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 14/11/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e da falta de interesse de agir pela 

ausência de regulação do prévio pedido administrativo. No mérito alega 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 21557966). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

regulação do prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/11/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

DAIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 
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restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004171-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR ISSLER DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MIGUEL DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida - Id 20639491, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024002-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024002-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025225-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1025225-35.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora no Id nº 28115624 e o 

indeferimento anterior do pedido já analisado, intime-se a parte requerida 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumprir integralmente a 

decisão de ID nº 20886178, em todos os seus termos, comprovando nos 

autos o custeio de todo o tratamento necessário da autora, inclusive a 

realização da gastrotomia, conforme prescrição médica, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o 

limite de 30 (trinta) dias. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012923-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1012923-71.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962562 Nr: 5952-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER JOSPE DO VALE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1071641 Nr: 56139-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, observo que por um lapso fora preferida a 

decisão de fls. 91, desse modo REVOGO em sua totalidade a decisão de 

fls. 91, determino o regular prosseguimento do feito.

Homologo o cálculo de fls. 84/84vº, e ante ausência de pagamento da 

condenação pela parte requerida, determino que proceda a penhora on 

line por meio do sistema BACEN- JUD, no valor de R$ 10.386,65 (dez mil e 

trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) das contas 

bancárias da requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (CNPJ Nº 

611.981.64/0001-60).

Com o resultado do bloqueio, determino que, se positivo, promova-se a 

transferência do valor bloqueado para a Conta de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expedindo-se ofício à Conta de 

Depósitos Judiciais solicitando a vinculação do numerário penhorado, 

consoante extratos acostados aos autos.

 Após, proceda a expedição do alvará em favor da parte autora, 

atentando-se aos dados fornecidos às fls. 87.

Após, remetam-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005583 Nr: 25754-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DA SILVA LOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR ALVES LOPES - 

OAB:15.537-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12913

 Vistos, etc. (...) Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não 

são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, 

onde a matéria de eventual irresignação do embargante deverá ser levada 

para nova apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos 

expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de 

erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO 

os embargos, e mantenho integralmente a sentença de fls. 186/188.P. R. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1274908 Nr: 29397-08.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PEREIRA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289/SP, FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 315, intime-se o 

perito para, prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da 

discordância dos valores apresentados para a proposta dos honorários 

periciais.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959628 Nr: 4632-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ZANATA PISCINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA MILTON 

DANIEL LTDA - ME, MILTON JAIME BORTOLUZZI DANIEL, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 
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OAB:10483, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Hildegard Taggesell 

Giostri - OAB/PR 19.810 - OAB:, HILDEGARD TAGGESELL GIOSTRI - 

OAB:19810, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido formulado às fls. 705, uma vez que a totalidade dos 

honorários periciais deverá ser rateada entre as partes, conforme decisão 

às fls. 641.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 707/710, intime-se 

o perito para, prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da 

discordância dos valores apresentados para a proposta dos honorários 

periciais.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983116 Nr: 15426-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M M COMÉRCIO EQUIP. HOSP. E LABARATÓRIOS 

LTDA., ROBERTO CAMPOS DE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMF COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E 

REPRESENTAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:6.576, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT

 Vistos, etc.

 As partes à fls. 135/136 apresentaram proposta de acordo.

Assim, intimem-se as partes a fim de regularizar a representação 

processual de ambas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

desconsideração do acordo apresentado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987423 Nr: 17415-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELOSO E TORTELLI LTDA, CLAUDEIR VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, Dr. Vinícius Bignardi - OAB/MT 12.901 - OAB:, 

Reinaldo Celso Bignardi - OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução proposta por Veloso e Tortelli LTDA em 

face de Aurora Construções e Incorporações e Serviços LTDA;

As partes formularam acordo às fls. 155/169, requerendo a homologação 

do mesmo e a extinção do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 155/169, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1050490 Nr: 46652-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA ISABELE REZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS - SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Vistos, etc. (...)Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são 

substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a 

matéria de eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada 

para nova apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos 

expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de 

erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO 

os embargos, e mantenho integralmente a sentença de fls. 133/136. P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963353 Nr: 6190-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROGERIO AMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS 

LTDA, JANE CORRÊA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte exequente para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1016813 Nr: 30496-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES SOUZA ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S.A. - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por Maria Aparecida Alves Souza Armoa em desfavor de 

Americel S.A – Claro.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo 

Civil, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093266 Nr: 7609-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE FELIPE DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Henrique Felipe de Souza Santos em desfavor de Claro S/A.Condeno 

o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 

85 § 2º do CPC, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1108435 Nr: 14063-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUERRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013-A - OAB:

 Vistos, etc. (...) Quanto às demais irresignações do Embargante, estas 

não merecem prosperar, na medida em que a decisão lançada nos autos 

não está eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou 

ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já que os 

fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento.Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que o embargante tão somente a rediscussão da matéria não 

sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração, uma vez que já 

houve a análise de todas as provas na forma como este juízo entende 

como pertinente.Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não 

são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, 

onde a matéria de eventual irresignação do embargante deverá ser levada 

para nova apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos 

expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, ACOLHO os embargos 

tão somente para incluir no dispositivo da sentença o seguinte:5. 

Condenar a parte autora a efetuar o pagamento das multas referentes ao 

veículo sinistrado, conforme extrato à f. 386.Expeça-se o necessário.P. R. 

I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998125 Nr: 22654-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDSON LEMES LEONCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:8.111-E/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Vistos, etc. (...) Com relação à suposta prescrição da taxa de 

corretagem, verifica-se que durante toda instrução processual a 

embargante em momento nenhum se pronunciou a respeito. Além disso, 

ressai dos autos que o prazo prescricional foi interrompido pela 

propositura de ação judicial perante de Justiça Federal de Mato Grosso 

que declinou da competência para este juízo e foi redistribuído sob nº 

22343-59.2015.811.0041 (código 997381), de acordo com art. 202, I do 

CC/2002. E diante da duplicidade de ações aquele feito foi extinto sem 

resolução do mérito, prosseguindo a lide nestes autos. No que tange a 

aplicação da multa prevista no artigo 80, VII do CPC, indefiro o 

requerimento da parte embargada, pois não verifico presente os requisitos 

autorizadores, em especial, a má-fé da parte requerida.Isto posto, ante a 

inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos, e mantenho integralmente a sentença de 

fls. 421/433.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994729 Nr: 20906-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENDA COM. E REP. DE CALÇADOS E CONFECÇÕES 

LTDA, MARCIO ROGERIO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZ3 INDUSTRIA TEXTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB/MT 11.361 - OAB:11.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO FERNANDO HESS DE 

SOUZA - OAB:OAB/SC 4586

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

requerida para, no prazo legal, providenciar o cumprimento da carta 

precatória na comarca deprecada, conforme oficio de fls. 284, juntado nos 

autos.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962562 Nr: 5952-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER JOSPE DO VALE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, informar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972963 Nr: 10665-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCENZO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RAFAEL SANCHEZ PEREZ - 

OAB:OAB/SP 236.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do MANDADO 

NEGATIVO juntado aos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071660 Nr: 56149-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVA PAES DE BARROS, SEBASTIÃO FORTUNATO 

JÚNIOR, FVC EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBE - BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO 

LTDA, SOCIEDADE ISAG DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME, ANTONIO 

GUSTAVO MORAIS PINTO DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Ricardo Bonato - OAB/SP 

213.302 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Autora para no prazo de 10 (dez) dias, retirar e providenciar o 

cumprimento da carta precatória na comarca deprecada.
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Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1144561 Nr: 29425-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA, SILVIA 

BARROS DE OLIVEIRA CARLOTA, SILVIA BARROS DE OLIVEIRA 

CARLOTA, MBDOC, MBDOC, JVBDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13.754-A, OMAR EL JAMEL - OAB:14.624/MT, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:OAB/MT 8117

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Eduardo 

Marcelo da Veiga Carlota, Silvia Barros de Oliveira Carlota, Marcelo Barros 

de Oliveira Carlota, Matheus Barros de Oliveira Carlota e João Vitor Barros 

de Oliveira Carlota em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes 

para:a)Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). b)Condeno-a, ainda, com 

o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. 

Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na 

execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e necessárias anotações.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975836 Nr: 12064-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR URBIETA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CASTRO DA SILVA - 

OAB:18158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls. 140/161, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002160-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR ESTEVINO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO OAB - MT20192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002160-74.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT. 

Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002184-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO OCHOVE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUYLON T S DE CARVALHO EIRELI (REQUERIDO)

SS CORRETORA DE GRAOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002184-05.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada 

por Frigorífico OCHOVE Ltda. ME (CNPJ nº 01.509.708/0001-35) em 

desfavor de RUYLTON T. S. de Carvalho – EIRELI (CNPJ nº 

28.802.183/0001-88) e S. L. de Almeida e Cia Ltda. (CNPJ nº 

23.853.533/0001-11), com pedido de tutela de urgência, para que seja 

autorizado o arresto de bens em nome dos requeridos, via sistema 

BACENJUD, no valor de R$ 23.307,00 (vinte e três mil trezentos e sete 

reais). Consta na inicial que a parte autora é empresa que possui como 

atividade a criação de suínos, realizando a compra de milho para efetuar a 

alimentação dos mesmos. Aduz que, na data de 10 de janeiro de 2020, ao 

manter contato com o requerido, o mesmo informou que possuía o 

carregamento de 616 sacas de milho, no valor de R$ 37,00 (trinta e sete 

reais) cada, totalizando a quantia de R$ 22.807,00 (vinte e dois mil 

oitocentos e sete reais). Relata a parte autora que efetuou o depósito da 

quantia mencionada na mesma data, acrescidos de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a título de frete. Informa que passados mais de dez dias, até a 

presente data não recebeu o produto, efetuando inúmeras tentativas de 

contato com a parte requerida, todavia, as mesmas restaram infrutíferas. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 
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fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Dispõe o art. 303, do Código de 

Processo Civil: Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea 

à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento de 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Em síntese, pretende a parte autora a 

concessão da tutela de urgência, para que seja efetivado o bloqueio e/ou 

arresto de bens da requerida, diante do inadimplemento contratual. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, 

presente a probabilidade do direito, tendo em vista as tratativas existentes 

entre as partes e a transferência dos valores, conforme id 28174070, bem 

como se observa o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que não houve a entrega dos produtos e a requerida 

encontra-se lesionando o patrimônio da autora. Assim, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido da tutela cautelar em caráter antecedente e 

determino a realização de penhora on line no valor de R$ 23.307,00 (vinte 

e três mil trezentos e sete reais) das contas bancárias da parte executada 

RUYLTON T. S. de Carvalho – EIRELI (CNPJ nº 28.802.183/0001-88) e S. L. 

de Almeida e Cia Ltda. (CNPJ nº 23.853.533/0001-11) e determino que se 

efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a 

satisfação integral do crédito exequendo, tornando o valor indisponível. 

Intime-se a parte requerida para ciência acerca da demanda e para, 

querendo, interpor eventual recurso. Nos termos do art. 303, § 1º, I do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, aditar a petição inicial, adequando às especificações do art. 

319, do mesmo diploma legal, bem como proceder à juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 303, § 2º, do CPC). Em 

caso de recurso interposto pela parte requerida, nos termos do art. 6º, 

378 e 1.018, do Código de Processo Civil, a mesma deverá comunicar a 

este juízo de sua interposição, para evitar a estabilidade determinada no 

art. 304, do mesmo diploma legal. Cumprida as determinações acima, 

voltem-me os autos conclusos para análise da emenda à inicial ou a 

extinção do processo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002153-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA GONCALVES PARENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002153-82.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007735-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE QUINTINA CORREIA NERIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO HORTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT10031-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007735-68.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido formulado pelas partes e NOMEIO HUGO LUCIANO DE 

ALMEIDA, a ser localizado na Avenida das Flores, nº 240, sala 02, bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 3027-5441, e-mail: 

dentalorto@hotmail.com, para realizar a perícia técnica necessária, o qual 

deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 

466 do CPC). Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, 

apresentem quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for 

o caso (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Decorrido o prazo para indicação dos 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos, com ou sem 

manifestação das partes, intime-se o Perito da nomeação, para apresentar 

sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo 

que o autor é beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita 

sem ônus nesse momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao 

final, observado que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da 

Justiça Gratuita o pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso. 

Designada a data e o local, intimem-se as partes. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1021950-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA LAUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARA RUBIA LAUER (REU)

VALDAIR GARCIA DA ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021950-78.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente da decisão de id 28197427. Mantenho a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos. Cumpra-se conforme determinado no id 28197427. 

Aguarde-se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito Ofício nº 006/2020 Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. A Sua Excelência 

o Senhor Desembargador Sebastião de Moraes Filho DD. Relator do 

Agravo de Instrumento nº 1019067-87.2019.8.11.0000 – Capital Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT Assunto: 

Informações Senhor Desembargador Relator, Reportando-me a solicitação 

de Vossa Excelência, informo que se trata de Ação de Imissão na Posse 

opostos por Felipe de Oliveira Lauer em desfavor de Valdair Garcia da 

Rosa e Jucimara Rubia Lauer. Cumpre-me informar que em sede de juízo 

de retratação a decisão atacada foi mantida por seus próprios 

fundamentos. Igualmente esclareço que foi cumprido o art. 1.018, caput e 

§ 2º do Código de Processo Civil, inexistindo decisão que prejudique o 

julgamento do recurso. Era o que me cumpria informar. Renovo nesta data, 

protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005927-57.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLETO FERREIRA MACHADO OAB - MT21837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005927-57.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26788475, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028381-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEMIMA CAMARGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028381-31.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26791930, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016331-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAYNE RANGEL DE ALMEIDA OAB - PR63010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016331-75.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 24184397, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1041240-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINY DE CAMPOS MOTURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCELINA DE CAMPOS COSTA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041240-79.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbano ajuizada por Jaqueliny de 

Campos Moturi em desfavor de Maria Marcelina de Campos. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Determino que se proceda à citação da parte 

requerida em cujo nome está o imóvel objeto da usucapião, citem-se 

igualmente os confinantes nominados na inicial. Estando os réus em lugar 

incerto e os eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos, 

citem-se por edital, com prazo de 30 dias. Para os réus em lugar incerto e 

dos eventuais interessados será nomeado curador. Intimem-se por via 

postal a UNIÃO, O ESTADO e o MUNICÍPIO para que manifestem eventual 

interesse na causa, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruem. Dê-se vistas ao digno representante do 

Ministério Público. Cumpridas as determinações, voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048104-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA BARROS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1048104-36.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB União MT/MS em desfavor 

de Vania Barros de Souza. Em síntese, informa a parte autora que é 

credora do valor de R$ 16.271,60 (dezesseis mil duzentos e setenta e um 

reais e sessenta centavos), decorrentes dos títulos não pagos, motivo 

pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado o arresto de valores suficientes para garantir o débito. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. O artigo 301 do Código de 

Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode 

ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, regis-tro 

de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito.” Em sede de cognição sumária, não é possível 
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compelir a requerida ao atendimento dos pedidos da parte autora, haja 

vista que, nesse momento processual não restam demonstrados os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. Em que pese os fatos 

narrados e os títulos protestados elucidarem, nesse momento processual, 

a existência de débito entre as partes, os documentos acostados aos 

autos são insuficientes para a concessão da medida uma vez que não 

restou caracterizada a impossibilidade de adimplemento do valor no 

decorrer da demanda, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a 

averiguação da plausibilidade das alegações. Assim, INDEFIRO o pedido 

de tutela provisória. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias 

(art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso 

de pagamento integral do débito no prazo acima previsto. Conste no 

mandado que no prazo para embargos, se os executados reconhecerem 

a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante 

parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de 

um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada 

interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 

231, do CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias 

processuais relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de 

que, não localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora 

de bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007347-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007347-97.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26791127, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024094-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA FERNANDES PEREIRA OAB - SP380026 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024094-93.2017.811.0041 Vistos, etc. Em 

que pese às manifestações de discordância com o valor proposto a título 

de honorários periciais, analisando detidamente os autos, verifica-se que 

a proposta de honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente 

encontra-se de acordo com os parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade, razão pela qual HOMOLOGO o valor apresentado. 

Cumpra-se integralmente a decisão de Id 18395376. Aguarde-se a 

realização da prova pericial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com 

urgência. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037398-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EL CONDOR ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONTROLE TECNOLOGICO 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITTA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA GAZOLLA OAB - PR62134 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037398-91.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de parcelamento, nos termos do art. 916, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista o depósito do valor de 30% e da primeira 

parcela, defiro o pedido formulado no id nº 27973736, determino a 

expedição de alvará para liberação dos valores depositados judicialmente, 

devendo o valor ser levantado por Wagner de Lima Santos (CPF nº 

954.654.131-15, Banco do Brasil, agência 2128-8, conta corrente 

24893-2). Havendo o deposito das demais parcelas, expeça-se o alvará 

para o levantamento dos valores. Aguardem-se os autos na Secretaria até 

o pagamento integral do débito ou nova manifestação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028370-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028370-02.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26830485, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002223-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002223-36.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26800127, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029872-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029872-73.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26791936, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1050050-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI HENRIQUE MENDONCA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1050050-43.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Roni Henrique Mendonça. 

em face de Marco Antônio de Almeida Ribeiro. Consoante art. 919, § 1º do 

Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos 

à execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o 

pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não 

houve o pedido expresso da parte embargante para a sua concessão. 

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO. 

Intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da impugnação aos embargos, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056297-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEIRA RIO LOCADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT4589-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALENCAR BEZERRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1056297-40.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição Integral do Valor 

Pago ajuizada por Beira Rio Locadora de Imóveis Ltda. em desfavor de 

Fernando Alencar Bezerra. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos a cópia da matrícula 

atualizada do imóvel, bem como esclarecer se está na posse do imóvel, 

sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 
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endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021459-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021459-76.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Manoel Marcos da Silva em face de Citavel 

Distribuidora de Veículos Ltda e Banco Bradesco S/A. Sustenta o autor 

que adquiriu um veículo FORD KA, zero KM, modelo KHC, ano 2015 junto à 

1ª requerida, Citavel, tendo como forma de pagamento, o financiamento 

firmado com a 2ª requerida, Banco Bradesco, no valor de R$ 43.600,00 

(quarenta e três mil e seiscentos reais), e que desde a compra do veículo, 

nunca recebeu o carnê em sua residência para efetuar o pagamento das 

parcelas. Aduz que após ter procurado as empresas requeridas por 

diversas vezes para emissão dos boletos bancários e mesmo com as 

reclamações, o carnê não foi enviado até a sua residência. Desse modo, 

ingressou com a ação de n.º 0051902-84.2015.811.0041, requerendo 

tutela de urgência, a qual foi deferida, determinando que a empresa 

enviasse o carnê para o autor, entretanto, a empresa não cumpriu o 

determinado. Posteriormente, essa ação foi julgada extinta sem resolução 

de mérito sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial para 

julgar a causa. Informa ainda que foi surpreendido com uma restrição 

creditícia em seu CPF com relação ao débito no valor de R$ 48.572,55 

(quarenta e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos), com vencimento em 30/06/2015 referente à quarta parcela do 

financiamento que estava em atraso. Afirma que o preposto da 2ª 

requerida, Banco Bradesco, emitiu o boleto referente à parcela de n. 05 

quando deveria, no entanto, ter emitido o boleto referente à de n. 04, 

levando o autor a erro, uma vez que efetuou o pagamento conforme 

orientação do preposto da 2ª requerida. Acrescenta que, deste modo, o 

inadimplemento se deve tão somente ao fato de que o autor não possuía o 

carnê para realizar o pagamento e, por culpa exclusiva das requeridas, o 

requerente efetuou o pagamento de parcela posterior. Informa o autor que 

tentou de todas as maneiras possíveis receber os boletos, mas não 

obteve êxito, além do mais, após toda essa situação, a ré não prestou 

nenhuma satisfação em relação à circunstância. Requer, diante dos fatos, 

o julgamento procedente do pedido da ação a fim de que as requeridas 

sejam condenadas solidariamente a importância correspondente a 40 

(quarenta) salários mínimos no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais) a título de dano moral. Deu à causa o valor de R$ 

35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). Instruiu o pedido com os 

documentos conforme (IDS – 4266106/4266135). A decisão inicial (ID - 

4288807) deferiu os benefícios da justiça gratuita, designou audiência de 

conciliação e determinou a intimação e citação da parte requerida. 

Conforme consta no (ID – 4920948), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera. Citada, a requerida Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, apresentou contestação conforme (ID – 

5061907), suscitando em sede de preliminar a ilegitimidade passiva do 

Banco, acompanhada de documento (ID – 5061914/5061953). Impugnação 

à contestação apresentada pelo 2º requerido (ID – 8008838). Citada, a 

requerida Citavel Distribuidora de Veículos Ltda, apresentou contestação 

(ID – 9154457), sem documentos. Não houve apresentação de 

impugnação à contestação com relação à 1ª requerida Citavel 

Distribuidora, conforme certidão (ID – 11633694). O feito foi saneado (ID – 

15415916), ocasião em que rejeitou a preliminar. Intimadas para se 

manifestarem acerca da necessidade de produção de provas, as partes 

manifestaram conforme (IDS- 15538704/15567373 e 16817935). Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Manoel Marcos da Silva em face de Citavel Distribuidora de 

Veículos Ltda e Banco Bradesco S/A. Pois bem. Do conjunto de provas 

colacionadas aos autos, constata-se que assiste razão ao requerente, 

pois restou comprovada que de fato houve uma falha na prestação de 

serviços, notadamente, pelo não envio do carnê do financiamento do 

veículo para o autor e pela emissão do boleto referente ao número de 

parcela incorreto, que induziu o autor em erro. Além disso, o autor 

somente descobriu que havia uma parcela em atraso após ter seu nome 

negativado junto aos órgãos de proteção de crédito pelas requeridas que 

anotaram o valor total da dívida de R$ 48.572,55 (quarenta e oito mil 

quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Ressai 

dos autos que o autor, ciente de suas obrigações, procurou as requeridas 

para honrar com seus compromissos e, de posse do boleto emitido pela 

prestadora de serviços, pagou a dívida. É nítida que houve uma falha na 

identificação da parcela a ser paga e, mais, a parte requerida ainda inseriu 

o nome do autor no cadastro negativo de crédito. Assim, merece guarida a 

pretensão do requerente. Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – BOLETO EMITIDO CONFORME 

ORIENTAÇÃO DE EMPRESA DE COBRANÇA AUTORIZA PELA RÉ – 

ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO PELO CREDOR – DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – 

INCLUSÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – REDUÇÃO DO VALOR 

DA INDENIZAÇÃO – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1. O argumento da requerida de que houve equívoco em relação a 

emissão do boleto e, por isso, não recebeu o pagamento da dívida não se 

sustenta, primeiro porque o autor pagou boleto emitido conforme 

orientação de empresa de cobrança autorizada pelo requerido para 

intermediar a negociação, eis que, repisa-se, não houve qualquer negativa 

deste quanto a esse fato. Ademais, se houve equívoco em relação a 

emissão do boleto, tal não pode ser imputado ao autor para fins de 

inadimplemento, sendo certo que a requerida, tendo efetuado convênio 

com empresa de cobrança para negociação de dívidas, deve arcar com 

qualquer defeito desse serviço. 2. Feitas essas considerações, 

entende-se por demonstrado o ato ilícito praticado pela requerida ao inserir 

o nome do autor nos cadastros de mau pagadores por dívida quitada. Se a 

credora não recebeu o pagamento da fatura por falha na emissão do 

boleto, tal fato não pode ser imputado ao consumidor, sendo risco 

assumido pela ré ao autorizar a negociação de dívida e emissão de boleto 

por empresa de cobrança. 3. Na falta de critério objetivo no sistema 

jurídico-legal do País, analisa-se o grau de culpabilidade do ofensor e as 

consequências do ato. Além disso, na quantificação da reparação do 

dano moral há de se observar, também, a atividade, a condição social e 

econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o 

encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa. Nesse norte, é 
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adequada e razoável a quantia de R$ 10.000,00. Porém, ante a ausência 

de recurso da parte autora para majoração e, não sendo o caso de 

redução, mantenho a quantia de R$ 5.000,00, fixada em primeiro grau. 

(TJ-MS 08130182320158120001 MS 0813018-23.2015.8.12.0001, Relator: 

Des. Sideni Soncini Pimentel,Data de Julgamento: 24/10/2017, 5ª Câmara 

Cível) [grifos nossos] Com relação aos danos morais requeridos pelo 

autor, denota-se dos autos os constrangimentos sofridos por este em 

decorrência da suposta dívida, em especial, por ter seu nome inserido de 

forma negativa nos órgãos de proteção ao crédito, de acordo com 

documento ID. 4266117. No concernente ao quantum a ser fixado a título 

de condenação, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom senso, 

moderação e prudência, analisando cada caso, a fim de se aferir o valor 

adequado à reparação dos prejuízos causados, sem perder de vista que, 

por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, 

ela não pode tornar-se fonte de lucro. A indenização em casos tais, que 

não se ajusta a uma representação monetária prévia e objetiva, tem por 

escopo compensar uma lesão financeiramente imensurável, porquanto 

causadora de dor, abalo psíquico, sensações não quantificáveis. Assim, 

devem ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso e, 

principalmente, o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade 

da lesão, assim como também procurar desestimular o ofensor, buscando 

a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas. Analisando 

detidamente os autos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é 

suficiente para compensar a dor e o sofrimento experimentado pela vítima, 

servindo ainda como meio inibidor de reincidência do fato lesivo perante o 

ofensor e toda a sociedade. Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Manoel Marcos 

da Silva em face de Citavel Distribuidora de Veículos Ltda e Banco 

Bradesco S/A para: a) Declarar indevido o débito ora em debate nestes 

autos no valor de R$ 48.572,55 (quarenta e oito mil quinhentos e setenta e 

dois reais e cinquenta e cinco centavos); b) Condenar as requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ). c) Condenar as requeridas, 

solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. Transitado em julgado, 

intime-se a parte vencedora a manifestar-se quanto ao interesse na 

execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001483-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEROTTO & LAZZARI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIELSON CLARO VENTURA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001483-15.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Perotto e Lazzari Ltda. ME em 

face de Jonielson Claro Ventura, buscando o pagamento da importância 

de R$ 59.762,24 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais 

e vinte e quatro centavos). Devidamente citada (ID nº 15183326), a parte 

requerida quedou-se inerte, razão pela qual o autor requereu sob o ID nº 

24105241, o prosseguimento do feito. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Perotto e Lazzari Ltda. ME em 

face de Jonielson Claro Ventura, baseada em prova escrita sem eficácia 

de título executivo. O deslinde da lide não carece de dilação probatória. 

Assim, observando aos princípios da brevidade e economia processual, 

passo a julgar antecipadamente a presente lide. Conforme dispõe o art. 

700 do CPC, para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova 

escrita, sem força executiva, a partir da qual pretenda o autor receber 

soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível de bem móvel ou 

imóvel ou o adimplemento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Se não 

embargada ou rejeitados os embargos, constitui-se título executivo judicial, 

conforme dispõe o art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil. No presente 

caso, o autor busca a satisfação do crédito representado pelo título 

executivo acostado ao feito, no valor de R$ R$ 59.762,24 (cinquenta e 

nove mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos). 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, o requerido 

não pagou e nem ofereceu embargos. Decreto a revelia da parte 

requerida, bem como converto o mandado inicial em mandado executivo 

nos termos do artigo 701, § 2º do aludido diploma processual civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038080-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORDEIRO COSTA (EXECUTADO)

RICARDO C. COSTA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038080-80.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por AÇOFER Indústria e 

Comércio Ltda em face da decisão Id. 24877222, buscando a revisitação 

da mesma a fim de que seja incluído no polo passivo da ação o sócio 

proprietário da requerida, Ricardo Cordeiro Costa, uma vez que este figura 

como fiador da executada no acordo formulado, conforme ID. 17254519. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os 

embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, 

obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração, uma vez que o pedido de 

inclusão do sócio da executada no polo passivo da ação foi analisado e 

indeferido, uma vez que o acordo formulado pelas partes (ID. 17254519) 

não foi homologado por este juízo. Nesse sentido tem decidido o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE 

PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS 

DESPROVIDOS. Para o acolhimento dos embargos de declaração, até 

mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 
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Processo Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro material, 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos, 

e mantenho integralmente a decisão proferida. Expeça-se o necessário. P. 

R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010435-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MOLINA PARADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010435-17.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização c/c Perdas e Danos, ajuizada por Ana 

Carla Molina Parada Pedrosa em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que é cliente da requerida 

registrada na Unidade Consumidora nº 6/303734-8 e no dia 16/08/2016, 

teve uma tarde muito chuvosa e com raios no bairro onde mora. Nesse dia, 

ao chegar a casa, a autora notou que alguns aparelhos eletroeletrônicos 

(TV, micro computador, modem e impressora) não funcionavam, também 

ocorreu à oscilação da energia elétrica na residência, pois ao acender 

uma lâmpada outra acendia ou apagava. Assim, solicitou a visita técnica 

da requerida e o ressarcimento dos eletrodomésticos queimados. A visita 

foi inicialmente agendada para o dia 26/08/2016, porém, recebeu um 

comunicado da requerida que a vistoria havia sido cancelada e o 

ressarcimento negado. Informa ainda que no decorrer dos dias a energia 

elétrica continuou oscilando em sua residência e chegou a ficar 18 

(dezoito) horas sem fornecimento da energia. Disse que no dia 

22/09/2016, teve que contratou um eletricista para solucionar o problema 

e, novamente, teve que chama-lo para realizar uma segunda visita, vindo a 

gastar R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pelos serviços 

prestados. Na segunda visita, o eletricista testou um freezer da autora e, 

diante da constante oscilação de energia, informou que o problema era 

nos serviços da requerida. Após nova reclamação da autora, os 

funcionários da requerida compareceram ao local e resolveram o 

problema. Diante dos fatos, requer a condenação da requerida em danos 

materiais no montante de R$ 1.780,00 (um mil e setecentos e oitenta reais) 

e ainda indenização por danos morais no valor de R$ 28.960,00 (vinte e 

oito mil novecentos e sessenta reais). Dá-se a causa o valor de R$ 

30.740,00 (trinta mil setecentos e quarenta reais). Instruiu o pedido com os 

documentos ID. 5875565/5875627. Na decisão inicial de ID. 5894756 

determinou a parte autora emendar a inicial e designou audiência de 

conciliação, o que foi cumprido pela requerente na petição ID. 6051652. 

Realizada a audiência de conciliação ID. 9423490, sem êxito. Citada, a 

requerida apresentou contestação ID. 9696064, acompanhada dos 

documentos ID. 9696082/9696128. Impugnação ID. 9751602. O feito foi 

saneado ID. 12013413, foi designada a audiência de instrução, que 

ocorreu conforme termo de ID. 13204988, e as partes pugnaram por 

memoriais remissivos. O feito foi saneado conforme fls. 113 e designada 

audiência de instrução, que ocorreu conforme fls. 121/124, onde as 

partes pugnaram por memoriais escritos. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização c/c 

Perdas e Danos, ajuizada por Ana Carla Molina Parada Pedrosa em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Busca a 

compensação pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na 

prestação de serviços, consistente na oscilação de energia elétrica que 

ocasionou a queima de alguns eletrodomésticos na residência da autora e 

a interrupção do serviço por mais de 18 horas. Ao ser ouvido em juízo, a 

testemunha Mário de Arruda, informou que é eletricista e foi chamado para 

fazer o serviço na casa da autora. Deixou duas pessoas trabalhando no 

local e no final do dia retornou. Fez alguns testes e estava normal. O 

problema era acendia a luz da sala, dava alteração na luz da cozinha. 

Verificaram que a energia estava oscilando, com alteração de 180 a 20 

Woltz, quando ligava aparelhos com motor ou resistência. Quando ligava 

os aparelhos dava uma perda na energia. Havia uma compensação e 

alteração. Medindo com o amperímetro, verificou a oscilação. Testaram 

com a ligação de um freezer na tomada, mas ao ligar, ocorria a queda de 

energia. Assim, constatou que o problema era no relógio e orientou a 

autora a acionar a Energisa. Os funcionários da empresa foram no local e 

arrumou o problema, isso ocorreu em agosto de 2016. Fez o teste no 

padrão da casa, do lado de fora. O teste foi na unidade consumidora da 

autora. Para que haja o dever de reparação pela demandada, basta que 

sejam demonstrados dois requisitos, quais sejam o ato ilícito e o dano, 

vinculados pelo liame objetivo denominado nexo causal. Isto porque, na 

ótica da legislação consumerista, o fundamento da responsabilidade não 

repousa sobre a conduta culposa, mas sobre o defeito do serviço, de 

sorte que o CDC criou para o fornecedor um dever de segurança, o dever 

de não lançar no mercado serviço com defeito. Em outras palavras, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços decorre da violação do dever 

de prestar aos consumidores serviços com a segurança legitimamente 

esperada (art. 14, parágrafo 1º), cujos defeitos acarretam riscos à sua 

incolumidade física ou patrimonial e, ocorrido o acidente de consumo, o 

fornecedor tem de indenizar a vítima independentemente de culpa. 

Ademais, in casu, independentemente de estar, ou não, configurada a 

relação de consumo, a responsabilidade da Energisa é objetiva, por se 

tratar de concessionária de serviço público, o que atrai a aplicação do art. 

37, § 6º, da Constituição Federal, que possui o seguinte teor: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º As pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Sob tal perspectiva, e levando em conta que o 

serviço prestado pela demandada é de natureza essencial, verifico, na 

hipótese, um dever jurídico de agir, consistente no fornecimento contínuo 

de energia elétrica, e em caso de interrupção injustificada da aludida 

atividade, exsurge o dever de indenizar pelos danos que, eventualmente, 

decorram de sua conduta. Vale, neste ponto, reportar ao magistério de 

Sérgio Cavalieri Filho, senão vejamos: `'(...) quem tem o bônus deve 

suportar o ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que 

presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve 

suportar os seus riscos, deve responder em igualdade de condição com o 

Estado em nome de quem atua. '' (Filho, Sergio Cavalieri. Programa de 

Responsabilidade Civil. 2.ed. p.172.) Vale, neste ponto, reportar ao aresto 

do Supremo Tribunal Federal, da lavra do eminente Ministro Celso de Mello, 

no qual se defendeu, à luz da teoria do risco administrativo, a adoção da 

responsabilidade objetiva nos casos em que a inércia administrativa se 

configurar como causa direta e imediata do dano, senão vejamos: `'A 

teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos 

constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere 

fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público 

pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação 

ou por omissão. Essa constitucional da responsabilidade civil objetiva do 

Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à 

vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou 

patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos 

agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. - Os 

elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da 

responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a 

alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o 

comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, 

(c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder 

Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta 

comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do 

comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa 

excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 

91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). O princípio da responsabilidade 

objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o 

abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil 

do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações 

liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de 

ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50).'' 

(RE 109.605/RJ, Primeira Turma, D.J.: 02/08/1996). Assim sendo, conforme 

a teoria do risco administrativo, as empresas concessionárias de serviços 

públicos têm o dever de indenizar pelos danos que decorram de suas 

atividades, independentemente comprovação de culpa de seus agentes, 

ressalvadas as hipóteses em que fique demonstrada a ocorrência de 
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caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo da vítima, circunstâncias 

estas que excluem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No 

caso, a interrupção e a oscilação frequente do fornecimento de energia 

elétrica e o nexo causal desta circunstância com os eletrodomésticos 

queimados da autora são fatos incontroversos nos autos, - além de terem 

sido suficientemente comprovados, conforme se pode observar dos 

documentos que acompanham a inicial. Por outro lado, a requerida não 

juntou aos autos qualquer prova no sentido de que a falha do 

fornecimento de energia elétrica foi culpa exclusiva da consumidora. Muito 

pelo contrário, ao que consta do depoimento da testemunha arrolada pela 

autora que a oscilação era constante, ao ponto de interferir no correto 

funcionamento da rede elétrica residencial da requerente e ainda queimar 

os aparelhos eletrônicos. É que incumbe à concessionária de serviços 

públicos realizar a manutenção e supervisão contínuas de suas redes, 

tomando as medidas necessárias para que estas não causem danos a 

terceiros, bem como para que não haja interrupção abrupta do serviço. 

Tem a concessionária de energia elétrica o dever de precaver-se, 

valendo-se de vistorias frequentes nas redes aptas a evitar que árvores 

toquem na fiação, realizando podas preventivas, evitando quaisquer 

prejuízos aos consumidores, sendo certo que em situações que fosse 

necessário reparo na rede, seria perfeitamente possível com a interrupção 

programada no fornecimento de energia elétrica, caso necessário, o que 

não ocorreu. Diante do exposto, como a requerida deixou de comprovar 

qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 

373, II, do CPC), resta evidente a falha na prestação de serviço e o 

consequente dever de indenizar eventuais danos sofridos pela 

requerente. Até porque, por força dos artigos 6º, parágrafo 1º, da Lei 

8.987/95 e 22 do CDC, a concessionária tem o dever de prestar 

adequadamente os serviços, inclusive de forma contínua quanto aos 

essenciais, o que reforça o dever de indenizar, tudo sem olvidar que a 

prova e o caso concreto indica que, havendo previsão/agendamento de 

manutenção, bem poderia ter avisado sobre a possibilidade de interrupção 

do serviço, certo que a opção por prosseguir, assumindo o risco de 

causar prejuízo aos usuários. Quanto aos danos materiais decorrentes da 

falha na prestação de serviço, existem nos presentes autos outros 

elementos de prova que possibilitam a mensuração dos prejuízos 

causados pela conduta omissiva da requerida. A parte autora colacionou 

aos autos recibos dos prejuízos suportados com os aparelhos queimados 

e contratação do eletricista pelos documentos de ID. 5875545 a 587627, 

comprovando a despesa de R$ 1.780,00 (um mil e setecentos e oitenta 

reais), que deverão ser ressarcidos. Quanto aos danos morais, este 

restou configurado, não somente pela interrupção do serviço que, por um 

motivo ou outro, pode suceder. A conduta da requerida, no entanto, de 

completo descaso com os prejuízos que iria causar e, ainda, a recusa em 

indenizar administrativamente justificam, sem sombra de dúvida, a 

imposição da condenação por dano moral. Portanto, a demora em 

proceder a vistoria e o conserto da rede elétrica, causando prejuízos 

materiais a autora, caracteriza conduta ilícita da ré, que impõe o dever de 

indenizar. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal: “Revela-se 

nítido o direito do consumidor na disponibilização do fornecimento de 

energia para consumo, uma vez solicitada a extensão da rede, albergada 

por programa de universalização de energia. A demora na disponibilização 

da eletrificação sem motivo sustentável constitui falha na prestação de 

serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial, passível de 

reparação moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de 

dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre 

com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, impondo-se a 

manutenção do valor sentenciado.” (Ap 34915/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017). Isto posto, 

demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é 

medida que se impõe. No arbitramento do valor dos danos morais levam-se 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de 

que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor. Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, mostra-se adequado ao 

caso. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, 

porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, 

conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência 

também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Indenização c/c 

Perdas e Danos, ajuizada por Ana Carla Molina Parada Pedrosa em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. para CONDENAR 

a parte Requerida: 1) Ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de 

danos morais; 2) Ao pagamento de R$ 1.780,00 (um mil e setecentos e 

oitenta reais), a título de danos materiais; corrigidos monetariamente desde 

a data do evento danoso, com base no INPC e acrescidos de juros desde 

a citação. 3) Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da 

condenação. Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao 

interesse na execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e necessárias anotações. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008894-46.2017.8.11.0041
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ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ABIB MOREIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008894-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória proposta por Elmo Engenharia Ltda em 

desfavor de João Calos Abid Moreira. Sustenta a parte autora que no dia 

10/10/2008 o requerido firmou contrato particular de compromisso de 

compra e venda de unidade imobiliária para aquisição de um lote no Parque 

Residencial Tropical Ville. Aduz que o requerido não cumpriu com as suas 

obrigações, deixando em débito as parcelas mensais objeto do contrato 

desde o dia 10/12/2015, totalizando um débito de R$ 8.202,70 (oito mil 

duzentos e dois reais e setenta centavos). Requer, diante dos fatos, o 

julgamento procedente do pedido da ação a fim de que seja expedido o 

mandado de pagamento, via oficial de justiça, a condenação da requerida 

a quantia de R$ 8.202,70 (oito mil duzentos e dois reais e setenta 

centavos) e a condenação ao pagamento de R$ 4.258,06 (quatro mil 

duzentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), relativo ao IPTU do 

imóvel. Deu à causa o valor de R$ 12.460,76 (doze mil quatrocentos e 

sessenta reais e setenta e seis centavos). Instruiu o pedido com os 

documentos nos (IDS n. 5601048/56011171). A decisão inicial no (ID n. 

5611485) determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

bem como cumpriu o determinado (ID – 6089967). Pela decisão (ID – 

8177413) deferiu a expedição do mandado de pagamento, para 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios. Embargos 

monitórios (ID n. 14820574). A parte autora manifestou-se (ID – 

14143200), requerendo a juntada da Guia de diligência e do comprovante 

de recolhimento de verba para cumprimento do competente mandado de 

citação. Manifestação da parte autora (ID – 16641105), requerendo o 

cumprimento da Decisão Monitória. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Monitória proposta por 

Elmo Engenharia Ltda em desfavor de João Calos Abid Moreira. O deslinde 

do feito não carece de dilação probatória, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide. Registro que o julgamento antecipado da 

lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois se verifica que há nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). Conforme 
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dispõe o artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, a propositura 

da ação monitória deve ter como base prova escrita sem eficácia de título 

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

de determinado bem móvel, sendo que o Juiz deferirá de plano a 

expedição do mandado de pagamento ou de entrega da coisa no prazo de 

15 (quinze) dias caso a petição inicial esteja devidamente instruída. No 

caso dos autos restou incontroversa a dívida no valor de R$ 11.582,14 

(onze mil quinhentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) 

atualizados, referentes às parcelas nº 84 a 96 da compra do imóvel 

situado no Residencial Tropical Ville conforme documentos acostados pelo 

autor sem impugnação do requerido. Para a desconstituição total do 

crédito, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, 

que ele não tem causa ou essa é ilegítima. Não cumpriu o requerido o 

disposto no art. 373, inciso II do CPC, qual seja, provar a existência de 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus que 

lhe incumbia. Dessa forma, considerando que mesmo após a expedição do 

mandado de pagamento e sua devida citação o réu não pagou e nem 

ofereceu embargos, restou prejudicada a parte seguinte do processo, no 

qual diante da inércia da parte mostra-se necessária a conversão do 

mandado inicial em mandado executivo. No que concerne à cobrança das 

taxas de IPTU do imóvel quadra 10 lote 02, Tropical Ville referente aos 

anos de 2011 a 2015, verifica-se que apesar da inércia do requerido, não 

assiste razão ao requerente, pois se trata de tributo devido ao Município 

de Cuiabá – MT. Portanto, o autor carece de legitimidade ativa para cobrar 

a quitação do referido imposto, nos termos do artigo 156, I, da Constituição 

Federal de 1988. Ademais, segundo os documentos acostados pelo autor, 

o IPTU está cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá em nome do 

requerido. Em consulta ao PJE, verifica-se que a Fazenda Pública 

Municipal inclusive já propôs a competente Ação de Execução Fiscal em 

face do devedor, nº 1010750-79.2016.8.11.0041, em trâmite na VARA 

ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. Neste ponto, com 

relação ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de R$ 

6.398,56 (seis mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis 

centavos) referentes ao IPTU, indefiro o requerimento, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC. Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente Ação Monitória, decreto a revelia da parte 

requerida de João Calos Abid Moreira, bem como converto o mandado 

inicial em mandado executivo nos termos do artigo 701 do aludido diploma 

processual civil. Fixo os honorários advocatícios em 20% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, intime-se o 

autor a dizer se tem interesse no cumprimento sentença na forma prevista 

na Lei. Nada requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039289-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE CAMARA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039289-84.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum proposta por 

Condomínio Spazio Charme Goiabeiras representado pela empresa AW 

Apoio Administrativo Eireli-ME e Claudia Cassemira de Arruda Warmiling em 

desfavor de Margarete Camara Gomes. Sustenta a autora que a requerida 

é legítima proprietária do apartamento nº. 302 da torre B, que compõe o 

Condomínio Spazio Charme Goiabeiras. Aduz que a requerida não cumpriu 

com suas obrigações, estando em mora quanto ao pagamento das taxas 

condominiais, perfazendo um débito em torno de R$ 6.027,88 (seis mil 

vinte e sete reais e oitenta e oito centavos). Acrescenta que foram 

realizadas diversas tentativas de uma composição amigável, todavia, não 

obteve êxito. Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido 

da ação a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento das cotas 

condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, 

acrescidas de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento 

de cada taxa condominial, sobre o montante do débito das taxas 

condominiais vencidas a partir de 10/01/2017, atualizadas até a data do 

seu efetivo pagamento. Deu à causa o valor de R$ 67.027,88 (seis mil 

vinte e sete reais e oitenta e oito centavos). Instruiu o pedido com os 

documentos (IDS – 16458084/16458143). A decisão inicial (ID – 16609015) 

designou audiência de conciliação e determinou a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme consta no (ID – 18124684), foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera. A parte 

autora manifestou-se (ID – 18660609) pugnando pela decretação de 

revelia da parte requerida e o julgamento antecipado da lide. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança pelo Procedimento Comum proposta por Condomínio Spazio 

Charme Goiabeiras representado pela empresa AW Apoio Administrativo 

Eireli-ME e Claudia Cassemira de Arruda Warmiling em desfavor de 

Margarete Camara Gomes. A requerida devidamente citada (ID. 

17787671), não apresentou contestação (ID. 19002700), razão pela qual 

decreto-lhe a revelia e verificando que a matéria é unicamente de direito, 

não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao 

julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, incisos I e II, do Código 

de Processo Civil. Ora, cediço que os efeitos da revelia geram presunção 

de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Entretanto, trata-se de 

presunção relativa, que pode ser infirmada de acordo com os elementos 

dos autos. Não obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção da 

veracidade dos fatos articulados, observa-se que os documentos 

encartados com a inicial são provas suficientes da alegação do autor. 

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - 

SEGUIMENTO NEGADO - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO - REVELIA - 

EFEITOS - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - VALORES DEVIDOS - 

SENTENÇA MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO 

CPC. Julga-se monocraticamente a apelação quando é clara sua 

improcedência. É relativa a presunção de veracidade provocada pela 

revelia. No entanto, quando presentes documentos que atestam a 

existência da dívida e eles não são impugnados tampouco é comprovado o 

adimplemento, os valores são devidos. (TJMT, AgR, 131061/2014, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 08/10/2014, Data da publicação no DJE 13/10/2014. ) Sendo 

hipótese de revelia, para que a matéria de fato não seja reputada 

verdadeira, necessária que haja prova em sentido contrário às alegações 

do autor ou circunstâncias que afastem a presunção de veracidade. 

Sabe-se que é dever do condômino, imposto pelo art. 1.336 do Código 

Civil, arcar com as obrigações decorrentes da relação de condomínio e, 

em caso de inadimplemento, sujeito a juros de mora e/ou multa: (...) § 1º - 

O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros 

moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento 

ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. Em ação de cobrança 

de taxas condominiais, apresentando o autor documentos que 

caracterizem o não pagamento das taxas, cabe ao réu demonstrar, por 

meio de comprovantes de pagamento, a improcedência do pedido. 

Segundo o Código Civil, a multa por atraso em pagamento deve ser de 2%. 

Os juros devem ser os contidos na Convenção. Caso a convenção seja 

omissa, devem respeitar o patamar de 1% ao mês. Para aumentar os 

juros, é preciso alterar a Convenção, com aprovação de 2/3 dos 

condôminos. No caso dos autos, os juros devem ser fixados no patamar 

de 2% ao mês, uma vez que consta nos autos os documentos 

comprovando a estipulação da multa de 2% ocorreu por meio de 

aprovação na convenção do condomínio. Nesse sentido segue a 

jurisprudência: "CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS 

MORATÓRIOS ACIMA DE 1% AO MÊS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO 

CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. Em face do conflito de leis no tempo e, 

conforme prevê o art. 2º, § 1º, da LICC, os encargos de inadimplência 

referentes às despesas condominiais devem ser regulados pela Lei 

4.591/64 até 10 de janeiro de 2003 e, a partir dessa data, pelo Código 

Civil/02. 2. Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na 

convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao 

mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais. (Apelação cível 

n. 1.0024.10.142790-4/001, Relator Des. Mota e Silva). AÇÃO DE 

COBRANÇA – COTAS CONDOMINIAIS – MULTA DE 2% - CABIMENTO – 

EXCLUSÃO DE TAXAS E FUNDO DE RESERVA – DESCABIMENTO - 

PREVISÃO NA ASSEMBLEIA GERAL – BASE DE CÁLCULO – FRAÇÃO 
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IDEAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – 

RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. Diante da 

previsão expressa na Assembleia Geral, mostra-se plenamente cabível a 

cobrança das taxas condominiais apontadas, do fundo de reserva e da 

multa indicada. Segundo disposição do Art. 1.336 do Código Civil, “são 

deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na 

proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na 

convenção”.Perfeitamente possível a condenação na verba honorária no 

percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, conforme 

previsão na convenção do condomínio. O Código Civil equipara aos 

proprietários, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores 

e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas, não 

havendo que se afastar a obrigação da apelante, notadamente no caso 

dos autos, diante dos contratos firmados e da condição de membro do 

conse lho ,  a t r i bu ição  exc lus i va  de  p rop r i e tá r i os .  (N . U 

0000278-36.2016.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 18/12/2017) Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança pelo 

Procedimento Comum proposta por Condomínio Spazio Charme Goiabeiras 

representado pela empresa AW Apoio Administrativo Eireli-ME e Claudia 

Cassemira de Arruda Warmiling em desfavor de Margarete Camara 

Gomes, e condeno a parte requerida ao pagamento das taxas de 

condomínio referentes ao apartamento nº. 302 da torre B, no valor de R$ 

6.027,88 (seis mil vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), devendo 

ainda a parte requerida a pagar as cotas condominiais vencidas e não 

pagas até a data do efetivo pagamento. Esse valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no 

percentual de 20% sobre o valor da condenação. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020328-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020328-66.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Contrato Cumulada com Danos Morais com 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por JK Gestão Empresarial Ltda 

em face de Tim Celular S/A. Sustenta a parte autora que é cliente dos 

serviços prestados pela requerida desde o ano de 2007, tendo migrado 

todas as linhas de telefonia móvel para a operadora Vivo, exceto sua linha 

de n.º 99973-8039, sem nenhum contrato vigente em forma de fidelização. 

Aduz que foi surpreendida com a fatura emitida pela requerida TIM, com 

vencimento em 10/05/2016 no valor de R$ 22.629,82, sendo deste o valor 

R$ 19.571,00 (dezenove mil quinhentos e setenta e um reais) referente a 

multa por rescisão contratual. Informa que nos dias 10 e 12 de junho de 

2016 contestou o valor da multa, de acordo com os protocolos 2016 360 

213 374/2016 362 083 600, alegando não possuir contrato em forma de 

fidelização com a requerida, contudo a requerida afirma que a multa é 

procedente de acordo com o contrato assinado. Acrescenta que na data 

de 19/07/2016 recebeu e-mail da parte requerida encaminhando uma cópia 

do suposto contrato firmado entre ambas as partes, todavia, afirma que o 

contrato encaminhado, está datado no dia 27/07/2015 e não reconhece a 

assinatura aposta no documento. Afirma que contatou a requerida para a 

solução do impasse e revisão das faturas, contudo, não obteve êxito. 

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação a fim 

de que seja cancelado o contrato existente, reconhecendo a falsidade da 

assinatura da autora, seja declarada a inexistência de débitos do 

requerente no que diz respeito à multa de fidelização e aos serviços de 

dados, bem como, a requerida seja condenada ao pagamento do valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais em decorrência a 

gravidade da lesão. Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Instruiu o pedido com os documentos conforme (IDS – 3715441/3715651). 

A decisão inicial (ID - 6822838) deferiu o pedido de antecipação da tutela 

de urgência mediante caução, designou audiência de conciliação e 

determinou a intimação e citação da parte requerida. A parte autora 

apresentou caução (IDS – 8068811/8069540). Conforme consta no (ID – 

9751278 e 15360393), foi realizada a tentativa de conciliação entre as 

partes, restando infrutífera. Manifestação da parte autora (ID – 16698429) 

pugnando pela decretação de revelia da parte requerida e o julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Anulatória de Contrato Cumulada com Danos 

Morais com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por JK Gestão 

Empresarial Ltda em face de Tim Celular S/A. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Da análise dos autos, 

constata-se que cada parte Ré cobra da parte Autora a importância de R$ 

22.629,82, sendo que deste valor R$ 19.571,00 refere-se à multa por 

rescisão contratual. O autor não reconhece esta dívida, uma vez que 

mantinha um contrato com a requerida desde o ano de 2007 e não 

reconhece o contrato assinado no ano de 2015, que teria alterado as 

condições da prestação de serviços e motivo pelo qual, a multa seria 

devida. O autor não reconhece a assinatura aposta naquele documento, 

que seria produto de falsificação, inclusive denunciou este fato à polícia, 

vindo a registrar boletim de ocorrência a respeito, de acordo com 

documentos juntados aos autos. Embora citada, a requerida manteve 

inerte, conforme certidão ID. 16531467, razão pela qual decreto sua 

revelia. Não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a 

divida, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe 

faculta o artigo 373, II, do CPC. Imperioso ressaltar que existe entre as 

partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito 

de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos 

termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, 

torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas 

constantes no Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre 

as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e 

objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide 

à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in 

casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. Desse 

modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na prestação) 

e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para 

que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, 

independentemente da existência de culpa. Devido a inversão do ônus da 

prova, competia a requerida comprovar a legalidade do débito, o que não 

ocorreu. Destarte, tenho que patentes se mostram a negligência da 

requerida e o ilícito civil que este praticou. Portanto, no caso em comento, 

todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão 

presentes, pois a inexistência de baixa da negativação contestada 

resultou danos de natureza moral, os quais, nos termos da jurisprudência 

uníssona, são presumidos, pois decorrem do próprio fato. No que tange ao 

quantum devido, o arbitramento deve pautar-se por critérios que não 

impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne 

irrisório para o ofensor. Tem que haver desgaste financeiro ao réu para 

abster-se de praticar atos semelhantes, mas deve ser evitada a pena 

exacerbada. Ainda, devem ser levadas em consideração as condições 

econômicas das partes, a repercussão do fato e a conduta do réu para a 

justa dosimetria do valor indenizatório. Por esta razão, considerando o 

valor indevidamente inscrito, fixo a condenação do requerido em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - QUANTUM - 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a especificação 

da produção de provas, o requerido quedando-se silente, não há o que se 

falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as provas elencadas 

nos autos dão conta da desnecessidade de provas outras para 

esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a apelante do 

ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária. 3- A fixação do valor da indenização por dano 

moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Anulatória de Contrato 

Cumulada com Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por JK Gestão Empresarial Ltda em face de Tim Celular S/A para: 

a) declarar a inexistência do contrato e do débito objeto de discussão nos 

presentes autos; b) condenar o réu ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) 

Condenar o réu, com a totalidade do pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. d) 

Tornar definitiva a decisão ID. 6822838. Transitado em julgado, não 

havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o 

interesse na execução da sentença. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022063-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULCIMAR DA SILVA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022063-37.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de 

Tutela ajuizada por Julcimar da Silva Brandão em face de Claro Americel 

S/A. Sustenta a parte autora que é cliente da requerida, por meio da linha 

telefônica 65-9920-22631, com o plano pré-pago, sendo recarregado com 

valores mínimos de R$ 10,00 a R$ 15,00. Aduz que a requerida realizou 

cobranças por serviços não contratados, denominados como “Claro 

Saúde”, no valor de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) e 

“Claro Saúde Viva Bem Especial”, no valor de R$ 0,50 (cinquenta 

centavos) por semana. Acrescenta que foi informada pela requerida que 

os descontos realizados, são de serviços contratados de interatividade, e 

que intentou de todas as maneiras possíveis um acordo amigável com a 

parte requerida, mas não obteve êxito. Requer, diante dos fatos, o 

julgamento procedente do pedido da ação a fim de que a requerida seja 

condenada a indenização por danos morais pela má prestação de serviço 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como, a empresa forneça o 

contrato de prestação de serviço entre as partes, suspendendo as 

cobranças indevidas. Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Instruiu o pedido com os documentos conforme (IDS – 

4317220/4317284). A decisão inicial (ID - 4496508) indeferiu a tutela 

provisória, designou audiência de conciliação e determinou a intimação e 

citação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 5566145 e 

10312341), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera. Citada, a requerida apresentou contestação conforme 

(ID – 10413830), acompanhada de documentos (IDS – 

10413778/10413825). Impugnação à contestação (ID – 10419686). O feito 

foi saneado (ID – 12032072), onde fixou como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a falha na prestação dos serviços, a não 

contratação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo causal. Intimadas 

para se manifestarem acerca da necessidade de produção de provas, 

somente a parte autora manifestou-se conforme (IDS- 12181384). 

Encerrada a instrução processual as partes apresentaram os memoriais 

conforme (ID – 16215104/16524947). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Julcimar da Silva 

Brandão em face de Claro Americel S/A. Busca o autor o cancelamento da 

cobrança dos serviços de interatividade que sustenta não ter contratado, 

bem como, a devolução dos valores descontados indevidamente e 

condenação da requerida por danos morais. Do conjunto probatório, 

verifica-se que o autor comprovou que a requerida efetuou descontos dos 

créditos da sua linha telefônica, conforme se verifica pelo extrato de 

recargas documentos ID. 4317262/4317275. Por outro lado, a requerida 

apenas argumentou que os serviços foram devidamente contratados e 

utilizados pelo autor, mas não demonstrou a regularidade dessas 

cobranças, em atendimento à distribuição do ônus da prova que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Além disso, o autor 

informou que procurou a requerida para efetuar o cancelamento dos 

serviços, indicando em sua peça inaugural o número dos protocolos de 

atendimento. No entanto, a demandada não impugnou esses protocolos 

referentes às solicitações de cancelamento, se limitando a dizer que 

competia ao cliente fazer a própria exclusão por meio do envio de 

mensagem do seu celular. Dessa forma, não sobrevindo aos autos 

nenhuma prova acerca da regularidade das cobranças impugnadas pela 

demandante, impõe-se o reconhecimento da prática de cobrança indevida 

pela ré. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SERVIÇO DE 

INTERATIVIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. ÔNUS QUE INCUMBIA Á REQUERIDA, NOS TERMOS DO ART. 

6º, VIII, DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COMPROVADOS NOS 

AUTOS, NA FORMA DOBRADA. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação 

em que o autor postulou a declaração de inexistência de débito, bem como 

o ressarcimento dos valores pagos por serviços não contratados. O caso 

dos autos envolve típica relação de consumo, na qual opera a inversão do 

ônus da prova, conforme preconiza o art. 6.º, VIII do CDC. Dessa feita, o 

autor se desincumbiu do seu ônus probatório ao trazer aos autos 

documentos que atestam a cobrança do serviço que negou ter solicitado, 

nos termos do art. 373, I, CPC. Á ré, por outro lado, cabia a comprovação 

da contratação do serviço que ensejou a cobrança, não logrando êxito em 

demonstrá-lo, consoante art. 373, II, CPC, Diante da ausência de prova da 

regularidade da contratação, deverá a parte ré proceder a restituição dos 

valores cobrados do serviço denominado “interatividade”, na forma 

dobrada, na forma do art. 42 do CDC. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71008038770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 14-11-2018) 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E 

INDENIZAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS DE INTERATIVIDADES NÃO 

CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. Não tendo a operadora de 

telefonia logrado comprovar a legalidade e a regularidade na cobrança dos 

serviços de interatividade impugnados pela autora, em especial a 

existência de prévia contratação de tais serviços pela consumidora, 

impõe-se o reconhecimento da prática de cobrança indevida alegada na 

inicial. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A repetição do indébito propugnada na 
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inicial trata-se da consequência lógica do reconhecimento da cobrança 

indevida praticada pela ré. Afora isso, a conduta da parte requerida 

(consistente na cobrança de valores atinentes a serviços indesejados e 

não contratados pela autora) se ajusta perfeitamente ao que disciplina a 

regra do artigo 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo devida a repetição, em dobro, dos valores indevidamente 

descontados dos créditos da consumidora em decorrência dos serviços 

de interatividades não contratados, incumbindo à requerida juntar no 

cumprimento de sentença as faturas referentes aos três anos antes do 

ajuizamento da ação, a fim de que se possa realizar o cálculo do valor 

efetivamente pago pela requerente em razão de dívida inexistente. DANOS 

MORAIS. A cobrança de serviços de interatividades não contratados, por 

si só, não é suficiente para deflagrar o dano extrapatrimonial indenizável 

ou suscetível de aferição econômica, impondo-se a denegação da 

pretensão de reparação extrapatrimonial almejada pela autora, 

reformando-se a sentença no ponto. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE.

(Apelação Cível, Nº 70079443479, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em: 13-12-2018) Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica 

relação de consumo, enquadrando-se a parte autora no conceito de 

consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos 

termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, 

torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas 

constantes no Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre 

as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e 

objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide 

à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in 

casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. Desse 

modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na prestação) 

e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para 

que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, 

independentemente da existência de culpa. Destarte, tenho que patentes 

se mostram a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, já 

que provocou o abalo à parte autora. Portanto, no caso em comento, todos 

os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão 

presentes. Nesse sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – TELEFONIA –LINHA PRÉ PAGA - DESCONTOS INDEVIDOS 

NOS CRÉDITOS – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA – PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS - DANO 

MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Configurada está a falha na 

prestação do serviço, em razão dos descontos indevidos nos créditos da 

linha do promovente e persistência após reclamação administrativa. 

Redução do quantum indenizatório quando fixado fora dos parâmetros de 

razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. 

Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1001885-13.2018.8.11.0004, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) [grifos nossos] Reconhece-se 

a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos 

extrapatrimoniais. No entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns 

parâmetros importantes. Não se pode fixar um valor deficiente, em termos 

de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não 

há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. 

No caso entendo viável utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta 

razão, fixo a condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais). Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, 

porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, 

conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência 

também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido 

de Antecipação de Tutela ajuizada por Julcimar da Silva Brandão em face 

de Claro Americel S/A para: a) Condenar a requerida a cancelar os 

serviços telefônicos denominados CLARO SAÚDE e CLARO SAÚDE – 

VIVA BEM –ESPECIAL da linha nº (65) 9959 2731; b) Condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar a requerida a efetuar o 

ressarcimento dos valores cobrados a título dos serviços de interatividade 

CLARO SAÚDE e CLARO SAÚDE – VIVA BEM –ESPECIAL referente a linha 

nº (65) 9959 2731, no período de 12 (doze) meses a contar de setembro 

de 2016, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde a data do desembolso. d) Condenar o réu, com 

a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Transitado 

em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. P. R. I. C. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004064-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS OAB - PR45201 (ADVOGADO(A))

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032403-69.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Rodrigo 

Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia em face 

de Banco do Brasil S/A. Sustenta a parte autora que possui contrato de 

prestação de serviços advocatícios com a requerida desde o ano de 2001 

e no ano de 2003, firmaram um novo contrato para prestação de serviços 

advocatícios para o requerido por tempo indeterminado. Aduz que foram 

prestados serviços durante aproximadamente 12 (doze) anos, no entanto, 

o requerente foi notificado pelo requerido de forma inesperada da resilição 

contratual em 08/03/2013, inviabilizando o recebimento de honorários 

pelos serviços prestados. Requer, diante dos fatos, o julgamento 

procedente do pedido da ação a fim de que o requerido seja condenado 

ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores, fixando o 

valor dos honorários pelos trabalhos desenvolvidos. Deu à causa o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Instruiu o pedido com os documentos 

conforme (ID – 11861349/11861369). A decisão inicial (ID – 11940225) 

deferiu os benefícios da justiça gratuita, designou audiência de conciliação 

e determinou a citação e intimação da parte requerida. A parte requerida 

manifestou-se (ID- 13176660). Conforme consta no (ID – 13202089), foi 

realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera. A 

parte autora manifestou-se (ID – 15466637 e 18150333) pugnando pela 

revelia e o julgamento procedente dos pedidos. A decisão (ID – 18309359) 

determinou a intimação da parte autora para manifestar-se a respeito da 

certidão no (ID – 15752692), o que foi cumprido conforme (ID – 18551275). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Rodrigo Mischiatti e 

Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia em face de Banco do 

Brasil S/A. Analisando os autos, é incontroversa a relação jurídica 

existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de 

Serviços Advocatícios (ID. 11861352) e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com 

a exordial (ID. 11861352). A remuneração prevista se refere ao período de 

vigência do contrato, ficando determinado na clausula vigésima primeira, 

que a remuneração do contratado obedecerá o critério de 

proporcionalidade e exigibilidade pactuados. O instrumento firmado possui 

interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços 

prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta 
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o vínculo estabelecido entre as partes. Para o Superior Tribunal de Justiça 

o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do 

término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários 

pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim 

não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco. 

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de 

serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da 

Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização 

do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem 

econômica. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o 

arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A prestação de 

serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do 

mesmo modo, observa que “A revogação do mandato judicial por vontade 

do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação 

da parte autora na Ação de Execução nº 8616-58.2000.811.0041 

651/2008 – 12579 em tramite na Comarca de Cuiabá, em que o valor da 

dívida atualizado até 19/02/2019 é de R$ 1.439.431,68 (um milhão 

quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e 

sessenta e oito centavos), não sendo possível o arbitramento em 

porcentagem sobre o valor da dívida, como pretende a parte autora, vez 

que o que se deve observar e remunerar é o trabalho desenvolvido pela 

parte autora. Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente 

elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular 

prosseguimento da ação de execução e embargos à execução, e agravo 

de instrumento. A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços 

para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição 

bancária, devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, 

o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução 

dos interesses do cliente e o tempo despendido. Assim, com observância 

ao artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 200.00,00 (duzentos mil reais). O valor fixado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da 

notificação da rescisão contratual (8.3.2013) e de juros de mora de 1% 

(um por cento), ao mês, a partir da citação. Posto isso, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de 

Honorários ajuizada por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade 

Individual de Advocacia em face de Banco do Brasil S/A, para condenar a 

parte ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) acrescido de 

correção monetária pelo INPC, a partir de 8/3/2013 e de juros de mora de 

1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Em razão da parte autora 

ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85 do 

CPC c/c artigo 86, parágrafo único, condeno a parte ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação. Transitado em julgado, intime-se 

a parte vencedora para manifestar interesse no cumprimento da sentença. 

Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032403-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LINA DE SANT ANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CESARIO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032403-69.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Infração Contratual Cumulada com 

Cobrança de Aluguéis com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

Jaqueline Lina de Santana em face de José Roberto Cesário. Sustenta a 

parte autora que é locadora e proprietária do imóvel residencial – 

apartamento n.º 102, localizado na Rua B – Quadra 03 A – Bloco 09 – 

Residencial Paiaguás em Cuiabá-MT. Aduz que firmou contrato de locação 

com a requerida, com prazo de 12 (doze) meses, de 21 de maio de 2018 a 

20 de maio de 2019, pelo valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Afirma que o requerido não cumpriu com a sua obrigação, encontrando-se 

em atraso com os alugueres vencidos dos meses julho, agosto e setembro 

de 2018, perfazendo, o débito a quantia de R$ 2.683,96 (dois mil 

seiscentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos) acrescidos 

de 10% de multa. Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do 

pedido da ação a fim de que o requerido seja condenado ao pagamento 

dos alugueres em atraso, bem como, seja expedido mandado de despejo 

para desocupação voluntária do locatário. Deu à causa o valor de R$ 

12.283,96 (doze mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis 

centavos). Instruiu o pedido com os documentos conforme (ID. 

15594804/15594839). Desocupação liminar concedida conforme ID 

16772765, mediante deposito de caução conforme ID 1712405. 

Devidamente citada, a parte requerida não apresentou contestação, de 

acordo com certidão ID. 19902856. Conforme consta no (ID – 18523493), 

foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando 

infrutífera. A parte autora manifestou-se (ID – 19479238) pugnando pela 

revelia e o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Despejo por Infração 

Contratual Cumulada com Cobrança de Aluguéis com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Jaqueline Lina de Santana em face de José 

Roberto Cesário. A parte requerida foi citada, contudo, não apresentou 

contestação, razão pela qual decreto a sua REVELIA e verificando que a 

matéria é unicamente de direito, não havendo necessidade de se produzir 

provas em audiência, passo ao julgamento da lide, na forma prevista no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não obstante a revelia do 

requerido, que traz a presunção da veracidade dos fatos articulados, 

observa-se que os documentos encartados com a inicial são provas 

suficientes da alegação do autor. Consta dos autos que a parte autora é 

proprietária do imóvel residencial – apartamento n.º 102, localizado na Rua 

B – Quadra 03 A – Bloco 09 – Residencial Paiaguás, Cuiabá-MT, tendo 

locado ao requerido com início em 21/05/2018 e término em 20/05/2019, 

pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). O contrato prescreve a 

obrigação do locatário no pagamento do aluguel de forma pontual e 

restando demonstrado nos autos não ter o requerido efetuado o 

pagamento dos mesmos, portanto, devidos, conforme prevê o art. 22, VIII, 

da Lei nº 8.245/91. Destarte, restando comprovada a relação locatícia, 

bem como a inadimplência do requerido e, ainda, inexistindo justificativa a 

autorizar o descumprimento da obrigação assumida, a procedência da 

ação se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA ENCARGOS DA LOCAÇÃO - 

INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DÉBITO IPTU - PREVISÃO 

CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - 

PROVIMENTO NEGADO. Ocorrendo a inadimplência do contrato de 

locação, é legítima a ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos 

da locação. É responsabilidade do locatário a quitação de impostos (IPTU) 

e taxas relativos ao imóvel, durante o período da locação, tendo em vista 

expressa disposição contratual nesse sentido, com respaldo no art. 22, 

VIII, da Lei de Locações, sendo estes devidos.” (TJ-MG - AC: 

10702085392547001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/08/2013) Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Despejo por Infração 

Contratual Cumulada com Cobrança de Aluguéis com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Jaqueline Lina de Santana em face de José 

Roberto Cesário. Condeno a parte requerida ao pagamento dos alugueis e 

encargos vencidos no valor R$ 2.683,96 (dois mil seiscentos e oitenta e 

três reais e noventa e seis centavos), acrescido de juros legais, a contar 
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da citação, acrescendo-se os encargos mensais até a data da efetiva 

desocupação do imóvel. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação. Com relação ao requerimento de ID. 21193135 

manifeste-se a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, intime-se a 

parte autora para manifestar interesse na execução da sentença. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014536-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014536-29.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por JUVINO DO ESPIRITO SANTO em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS. Consta da decisão ID. 19675190, que foi determinado 

a intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos os 

documentos indispensáveis para a propositura da ação. Devidamente 

intimada, a não manifestou. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação 

proferida por esse juízo. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Portanto, levando-se em consideração a 

determinação constate no ID. 19675190, e considerando a desídia do 

patrono da parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Desta feita, em atendimento ao 

art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal Pleno INDEFIRO a petição 

inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo, inclusive no distribuidor. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014420-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE ARRUDA ALMEIDA (AUTOR(A))

JUACY FRANCISCO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUACY FRANCISCO ALMEIDA DUTRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014420-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Juacy Francisco Almeida 

Dutra em face da decisão ID. 25856392, buscando a revisitação da 

mesma, sob alegação de omissão. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos, não prosperam os 

argumentos trazidos pela embargante, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que a embargante tão somente a rediscussão da matéria não 

sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração, uma vez que já 

foi proferido o despacho saneador do processo, conforme ID. 15633790, 

datado de 05/10/2018, que entre outras providências, fixou como ponto 

controvertido a comprovação da ilegalidade na conduta da parte 

requerida, a comprovação da existência de ato passível de indenização, a 

extensão do dano, o nexo causal, culpabilidade, grau de culpabilidade; 

condições/porte econômico das partes, a existência de negligencia por 

parte da requerida. Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E 

OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação da 

embargante deverá ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto 

posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada REJEITO os embargos, e mantenho integralmente a 

decisão ID. 25856392. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030176-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 
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implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034357-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIQUEIAS CLEYTON CABRAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031201-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LURDISLEY BATISTA DE FRANCA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020299-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIELE MORAES AMERICO (EXECUTADO)

 

Certidão de Tempestividade 1 - Certifico e dou fé que a Contestação de ID 

5042700 é tempestiva. 2 - Intimação da parte autora para, no prazo de 15 

dias, impugnar a contestação. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2017 MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027692-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEBERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 
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pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016438-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO TIMOTHEO DA CUNHA PAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que os Embargos 

Declaratórios de id. 24727706 foram opostos tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte requerida para, querendo, 

contrarrazoá-los no prazo legal. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035549-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038370-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

26531716. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015555-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CESAR COSTA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista a liminar deferida em abril de 2018, bem como, 

já houve 03 tentativas de busca e apreensão do veículo, bem como, 

citação do requerido, procedo à intimação da parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se nestes autos acerca da localização do 

bem e citação do réu, salientando que a conversão da ação em Execução 

é uma das possibilidades previstas pelo Decreto-lei 911/69. Cuiabá-MT, 22 

de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015470-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOARA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 
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para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028071-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J M RIBEIRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do pleito de desistência da ação pela 

parte autora, no petitório de ID 25756268. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 

1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015806-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB - MG91811 

(ADVOGADO(A))

FABIANO COIMBRA BARBOSA OAB - RJ117806 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça de ID. 19102354 Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de 

ID.19102354, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção 

como disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015. Tudo, em caso de não 

cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do 

NCPC. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005513-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L S DE CARVALHO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

26040649. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777908 Nr: 31286-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUPPIE PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, 

ELIZABETH AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ,como curadora especial que, apresentou manifestação por negativa 

geral e planilha de débito, informando não haver irregularidades na 

formação do presente feito, devendo este, portanto, ter regular 

prosseguimento (fls. 152).Ocorre que, a Instituição Financeira não 

manifestou acerca do cálculo apresentado, portanto intimo-a para no 

prazo de 15 dias manifestar sobre a planilha de fls. 153/156, sob pena de 

tê-lo como incontroverso.No mais, acerca do pleito de penhora do imóvel 

matriculado sob o n° 74.935 no 2° Serviço Notarial e Registral de Imóveis 

de Cuiabá-MT de propriedade da Executada Yuppie Promoções e 

Publicidade Ltda (fls. 144/145), defiro-o, reduzindo-se a termo conforme 

disposto no artigo 838 do CPC, comunicando-se ao 2º Serviço Notarial - 

artigo 837 do CPC., nada impedindo que por garantia cumpra o credor o 

contido no artigo 844 do CPC.Empós, transcorrido o prazo legal, 

expeça-se mandado de avaliação e intimação - artigo 873 e seguintes do 

CPC., observando-se a matrícula de fls. 146/148.Para tanto, intimo o 

Exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.Destarte, verifico que não foi realizada pesquisa 

junto ao sítio do Anoreg em nome da Executada Elizabeth Ajala, portanto 

em celebração ao princípio da celeridade processual, procedo a referida 

busca neste momento (extrato em anexo) e, intimo a Casa Bancária para 

manifestar-se acerca das mesmas.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio, com aviso de 

recebimento para em 05 dias cumprir o comando judicial, sob a mesma 

admoestação, ficando desde já INDEFERIDO requerimentos de dilação de 

prazo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 815909 Nr: 22358-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROCE NASCIMENTO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se que foram esgotadas todas as diligências realizadas tanto pelo 

exequente, quanto por este Juízo Especializado visando a localização de 

bens passíveis de serem penhorados em nome do executado, as quais 

restaram infrutíferas, assim, dispõe o artigo 921 CPC:

“ Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

 (...)

Posto isso, defiro o pleito de fls. 100 e SUSPENDO o presente feito nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido 

artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO.

No mais, aguarde-se o deslinde dos embargos à execução em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1105914 Nr: 12920-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEL REY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, 

BENEDITA PONCE DE BARROS, JOSE DO CARMO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde 

em face de Del Rey Comércio de Auto Peças e outros.

A exequente foi intimada às fls. 108 para apresentar a planilha atualizada 

do débito, no entanto, alega às fls. 144 que devido ao status 

“processando” do alvará de R$ 10.705,11, não foi possível a juntada da 

planilha atualizada, o que não encontra amparo legal, tendo em vista que 

com o Bacenjud de fls.67 e bloqueio de R$10.046,86, R$182,06, R$110,88 

e R$115,13 em 02/06/2017, bastaria o cálculo do remanescente.

Em contato com o Departamento de Depósitos Judiciais via e-mail, este 

juízo foi informado de que os alvarás foram pagos (tela em anexo).

Desta feita, intimo a cooperativa exequente para apresentar a planilha 

atualizada de débito, levanto em consideração a data do bloqueio 

(02/06/2017), portanto, o cálculo deverá ser feito quanto a essa data e 

sua pretensão, indicando o remanescente e empós, atualizar somente o 

que faltou para extinção da obrigação, indicando, inclusive, bens 

passíveis de serem penhorados no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção, OBSERVANDO que em caso de resistência ao comando judicial, 

com pedido protelatório e/ou não se adeque à realidade dos autos, como 

vem fazendo, será aplicada a multa do artigo 77 do CPC.

Em caso de silêncio, considerando o AR de fls.143 e a inércia no 

cumprimento, conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 373174 Nr: 9636-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZADIR MENOSSI GARDIN, ANA TEREZA 

FARIA GARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de execução hipotecária ajuizada por Associação de 

Poupança e Empréstimo - Poupex em face de Ozador Menossi Gardin e 

Ana Tereza Farua Gardin.

O imóvel dado em garantia foi a leilão, porém as duas praças restaram 

negativas.

Às fls. 178/179 a exequente pugnou pela adjudicação do imóvel.

Os executados (atuais moradores do imóvel) foram intimados para 

proceder à desocupação voluntária às fls. 193.

Desta feita, expeça-se a carta de adjudicação nos termos do artigo 877 do 

CPC, bem como, o mandado de imissão na posse, observando que 

estando os devedores ainda no imóvel, deverá o Sr.Meririnho, intimá-los 

para desocupação em 15 dias, após o que, não cumprido, proceder a 

desocupação forçada mediante arrombamento e reforço policial.

CUMPRIDO, conclusos para extinção da obrigação principal, devendo o 

causídico, indicar os honorários advocatícios devidamente atualizados, 

considerando o valor atribuído à adjudicação (10% - fls.54) e indicar bens 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 7997 Nr: 10014-74.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7.057/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:22555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES DIAS - OAB:18.275

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 272, haja vista que a indicação de bens passíveis 

de penhora é ato que cabe a parte interessada.

No mais, tendo em vista o comportamento do exequente, que atua em 

desconformidade com a realidade dos autos e dos despachos levados à 

efeito, tratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença e a 

real falta de interesse do credor em rever seu crédito, arquivem-se com 

as anotações devidas.

Por fim, proceda o Sr. Gestor as medidas necessárias para o Estado 

receber seu crédito de fls.269 - 20% do valor da causa, bem como, 

recolhimento das custas processuais pendentes visto se tratar de feito 

distribuído em 1999.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 76409 Nr: 6379-80.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUSITA MIRANDA, MILTON ALVES 

DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LURDES 

CAPELASSI ROBLES - OAB:4134-A/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:12.721/MT

 Vistos, etc.

Não obstante o requerimento de fls. 282 acerca da penhora dos imóveis 

indicados, constato que a matrícula de n° 22.747 foi encerrada e 

rematriculada sob o n° 21.052 (fls. 284), todavia esta não foi apresentada.

Tenho, ainda que o anel se encontrava sob a responsabilidade do Banco e 

não foi localizado (fls.282), portanto, deverá a Instituição Financeira, 

proceder a atualização monetária do valor da avaliação R$850,00 - 

17/03/2009 e empós, abater esse montante do crédito a que tem direito, 

juntando planilha da dívida, descontanto esse valor, no prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a Instituição 
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Financeira via correio com aviso de recebimento, para cumprir o comando 

acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 446413 Nr: 20741-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA SILVA & RIBEIRO LTDA - ME, MAISA 

APARECIDA FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A/MT

 (...)É o relatório. Decido.No que tange a alegação de Prescrição 

Intercorrente, vê-se dos autos que a última parcela do título venceria em 

03/11/2010, e as executadas deixaram de pagar a partir do ano de 2009 

(fls. 23), sendo a presente ação ajuizada em 18/06/2010 (08 v) com o 

recebimento da ação em 09 de setembro de 2010 (fls. 26 - ocasião em que 

houve a interrupção do prazo prescricional). Nota-se dos autos que o 

exequente não obstaculizou a marcha processual e vêm tentando receber 

seu crédito até a presente data, salientando-se que desde a interposição 

da ação foram efetuadas diversas diligências no intuito de localizar as 

executadas.Dispõe o artigo 206, Código Civil:Prescreve: § 5º Em cinco 

anos:I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular;Quanto à inocorrência da prescrição, 

vejamos:“Não opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu 

causa à paralisação do feito” (RSTJ 63/196)”.“Não ocorre a prescrição 

intercorrente quando o retardamento foi por culpa exclusiva da própria 

pessoa que dela se beneficia” (RSTJ 36/478). No mesmo sentido: JTJ 

338/69 (AI 866.957-5/0-00)”. Feitas essas considerações, REJEITO a 

Exceção de Pré Executividade apresentada.No mais, tendo em vista que 

as pesquisas correspondentes ao BACENJUD e INFOJUD – DRF 

necessitam de requerimento expresso da parte interessada, INTIMO O 

EXEQUENTE para, no prazo de 15 dias requerer mediante petição as 

referidas pesquisas, bem como apresentar a planilha atualizada do débito, 

sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851048 Nr: 54041-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIL VERONICA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:156187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Considerando que a diligência de fls. 110 encontra-se inconclusiva, 

expeça-se novo mandado de citação e demais atos a ser cumprido no 

endereço do mandado de fls. 109, salientando que deve o Oficial de 

Justiça interpelar a vizinhança acerca do paradeiro da executada.

Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, sob pena de extinção por manifesta falta de 

interesse.

Em caso de silêncio, intimem-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1093478 Nr: 7715-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMERSON XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

A moto apreendida às fls. 71 foi objeto de furto e clonagem conforme 

laudo pericial de fls. 119 v/123, e que por este motivo teve que ser 

entregue a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos.

Desta feita, considerando a fase processual (cumprimento de sentença) 

houve a inserção de restrição de circulação e penhora sobre a moto via 

sistema Renajud, bem como determinou-se a expedição de mandado de 

remoção, o qual não foi cumprido até a presente data ante a ausência de 

sua localização.

Posto isso, não sendo encontrado ou indicado o endereço onde possa ser 

encontrada a moto, resta a conversão deste em pecúnia, ou seja, apesar 

da penhora desta, encontra-se em lugar incerto e não sabido, sendo 

direito do autor o recebimento de seu crédito, decorrente da avença, 

portanto, poderá a Canopus liquidar a sentença, indicando o valor devido 

pelo réu (débito em aberto, honorários e custas), para que este seja 

intimado para pagar no prazo de 15 dias, sob pena de multa do artigo 523 

do CPC e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de arquivamento do feito.

Em caso de silêncio, por tratar-se de direito disponível arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764130 Nr: 16757-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IUNES MACHADO - 

OAB:17275/GO, FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - OAB:14341/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADMINSTRADORA DE CONSORCIO 

SAGA LTDA, CNPJ: 00752386000198. atualmente em local incerto e não 

sabido

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Constato que o requerimento de fls. 162 é 

formulado por advogado sem poderes para representar a Instituição 

Financeira, assim, intimo a causídica Fernanda Ferreira para no prazo de 

15 dias regularizar sua representação processual, indeferindo, desde já 

referido pleito, tendo em vista que a citação, só ocorre após o 

cumprimento da liminar.No mais, compulsando os autos atentamente, 

constato que o endereço de fls. 12 não foi diligenciado ainda, todavia o 

mesmo encontra-se incompleto pois não tem o número da residência do 

Requerido (RUA 4, Q-47, 0021915360000, BAIRRO JARDIM BRASIL).Desta 

feita, intimo a Instituição Financeira para no prazo de 15 dias, verificar em 

seus arquivos, se há o número da casa, no local acima e, em havendo, 

indicá-lo e no mesmo prazo depositar a diligência para cumprimento do 

mandado, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br)..Caso 

não o tenha deverá arguir o que entende de direito, requerendo, se assim 

entender, a conversão destes autos em procedimento executivo, sob 

pena de extinção, INDEFERINDO desde já dilação de prazo.Em caso de 

silêncio ou pedido protelatório, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação.Por fim, 

faço constar que o causídico Alexandre Iunes Machado deixou de assinar 
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a petição de fls. 149, devendo evitar fatos dessa natureza.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Finalidade: Intimar o Autor para, no prazo de 15 dias, completar os dados 

faltantes do endereço de fls. 12 e realizar o depósito da diligência para 

cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça. Além desta, que proceda 

a regularização da representação processual da causídica Fernanda 

Ferreira.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852873 Nr: 55645-50.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCICLEIDE DA SILVA BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Proferida a sentença de fls.99/100 o Banco apresentou apelo às 

fls.102/108v, devidamente contrarrazoado às fls.111/113v.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110674 Nr: 14938-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC COMÉRCIO DE LIVROS E DISCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 

101, dando o devido prosseguimento ao feito visando a apreensão do 

veículo e citação do Requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1297210 Nr: 7602-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE EVANGELINO DE CAMPOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O, THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO LEITE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.102/107, que julgou procedente os Embargos 

de Terceiro e rejeitou os Embargos de Declaração às fls.119, o Banco 

apresentou recurso de apelação de fls.121/131, devidamente 

contrarrazoado às fls.135/141.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1346539 Nr: 19082-81.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFM, WF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.36/38v, que julgou parcialmente procedente os 

Embargos à Execução, o Banco apresentou recurso de apelação de 

fls.40/52, devidamente contrarrazoado às fls.55/58.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746880 Nr: 44106-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO JUNIOR & ECHER LTDA - ME, 

JUSTINO JOSÉ NASCIMENTO JÚNIOR, MICHEL ROGER ECHER, CLEIDE 

REGINA RIBEIRO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 Intimação do Banco do Brasil para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da devolução da carta precatória de fls. 157/166, 

que dentre outras, demonstra às fls. 166 a desídia do Banco ao 

abandonar a cártula por mais de 30 (trinta) dias. Intimo, no mesmo prazo a 

instituição financeira para se manifestar acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça de fls. 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078007 Nr: 205-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO LEONEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 

124, dando o devido prosseguimento ao feito visando a citação do 

Requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 462220 Nr: 30887-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAID AHMAD KARFAN NETO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSA FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CARVALHO STELLA 

- OAB:9897 MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, SERGIO 

SCHULZE - OAB:7.629/SC

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.274/274v, que julgou extinta a açãoem fase de 

cumprimento de sentença e rejeitou os Embargos de Declaração às fls.288 

e 303, Said apresentou recurso de apelação de fls.305/316, sem 

contrarrazão (certidão de fls.181/321.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 745062 Nr: 42173-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, 

DOLLANES HENRIQUE DA SILVA, ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA 

SILVA, CUSTÓDIA ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

VIVIANE ZANA SANTOS - OAB:88.000/PR, WALLACE ELLER MIRANDA 

- OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Desapense os autos código n.1173665.

Intimo a Ativos para apresentação do cálculo do débito atualizado com 

desconto do valor bloqueado - R$57.368,65 - em 21/10/2020, empós, 

voltem conclusos para expedição de alvará e apreciação do pleito de 

fls.155, quanto ao espolio de Nivaldo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746885 Nr: 44111-80.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE MENDES LTDA, VILMAR 

ANTONIO MENDES, LOURDES CAPRINI MENDES, JIAN CARLOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:15763-A/PA, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.181/182, que julgou procedente a ação, 

interpôs o Banco do Brasil a apelação de fls.184/192v e a Douta 

Defensoria suas contrarrazões de fls.195/198v.

Quanto ao pedido de reconsideração, tenho que este não se aplica aos 

processos com sentença de procedência.

Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429338 Nr: 10587-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAFIRA REPRESENTAÇOES LTDA, NICOLE 

MARIA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 89, 

dando o devido prosseguimento ao feito visando a citação do Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792425 Nr: 46520-92.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME, 

ARI ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.164/167, que julgou procedente a ação, o 

Banco apresentou recurso de apelação de fls.169/177v, devidamente 

contrarrazoado às fls.181/183v.

No que concerne ao juízo de retratação, firmado no pedido do Banco, 

tenho que não se aplica ao caso em análise.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1115901 Nr: 16978-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA LUCIA PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.51/55, que julgou parcialmente procedente os 

Embargos do Devedor, o Banco apresentou recurso de apelação de 

fls.58/70, devidamente contrarrazoado às fls.73/76.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1173665 Nr: 41603-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, 

DOLLANES HENRIQUE DA SILVA, ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA 

SILVA, CUSTÓDIA ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, Gustavo R. Góes Nicolasdelli - OAB:17.980-A 

OAB/MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52.753/DF

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.35/38v, que julgou improcedente os Embargos 

à Execução, os Embargantes apresentaram recurso de apelação de 

fls.44/47, devidamente contrarrazoado às fls.53/61.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1175219 Nr: 42169-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA - ME, DENISE 

BOEIRA DE GODOI, LUIZ ALBERTO BENEDITO SANTANA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DAS 

NEVES CAMPOS - OAB:12560 MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.33/35, que julgou procedente os Embargos à 

Execução e rejeitou os declaratórios às fls.51/51v, o Banco apresentou 

recurso de apelação de fls.53/70, devidamente contrarrazoado às 

fls.74/75v.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1175221 Nr: 42171-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ANDRADE -ME, RAUL ANDRADE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.34/37, que julgou parcialmente procedente os 

Embargos do Devedor, o Banco apresentou recurso de apelação de 

fls.40/52v, devidamente contrarrazoado às fls.55/56.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1278103 Nr: 1261-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PINHEIRO LTDA, 

EUFRASIO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.34/36, que julgou procedente os Embargos à 

Execução e acolheu em parte os Embargos de Declaração às fls.54/54v, o 

Banco apresentou recurso de apelação de fls.56/69, devidamente 

contrarrazoado às fls.74/77.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 811235 Nr: 17721-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.129/142, que julgou parcialmente procedente a 

ação, a Aymoré apresentou recurso de apelação de fls.144/148, 

devidamente contrarrazoeado às fls.157/160.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820402 Nr: 26644-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 Nos termos da decisão de fls. 143/143-verso, procedo NOVAMENTE a 

intimação da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, "informar se 

tem interesse nos bens indicados a penhora na exordial e caso não 

possua, faço constar que as pesquisas via Bacenjud (Contas bancárias), 

Renajud (Veículos), Anoreg (Bens imóveis) e Infojud (Imposto de renda) 

necessitam de requerimento expresso da parte interessada", e, ainda, se 

manifeste acerca da certidão negativa do meirinho de fls. 153, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 876014 Nr: 14102-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA LÚCIA PEREIRA AZEVEDO - ME, 

FABIO RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ,.Portanto, inexistindo a possibilidade de jurídica de se reconhecer o 

conteúdo de fls.117/117v como sentença, não há como admitir aquele de 

fls.119/125, como apelação, motivo pelo qual dele não conheço.Decorrido 

o  p r a z o  r e c u r s a l ,  a r q u i v e m - s e ,  c o m o  d i s p o s t o  à s 

fls.117v.Cumpra-se.Proferida a sentença de fls.99/100 o Banco 

apresentou apelo às fls.102/108v, devidamente contrarrazoado às 

fls.111/113v.Assim, ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 928591 Nr: 48531-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCIMAR SOARES DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.130/137, que julgou improcedente a ação, o 

autor apresentou recurso de apelação de fls.151/164, devidamente 

contrarrazoeado às fls.66/179.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 954294 Nr: 2242-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.150/151, que julgou procedente a ação e 

rejeitou os Embargos de Declaração às fls.163, o HSBC apresentou 

recurso de apelação de fls.165/169, devidamente contrarrazoeado às 

fls.172/174v.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981532 Nr: 14804-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, JUVENIL 

PAULINO DA CRUZ, NILDIANE LOPES COELHO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 
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OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT- 9228, ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 133/200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031910 Nr: 37691-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELO SAUDE E BELEZA LTDA, CLAUDIO 

ANDRE CANABARRO RODIGHERI, ELOINA OKAZAKI RODIGHERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 7547

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento n. 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado 

de avaliação já expedido nos autos.Sendo assim, nos termos da Portaria 

nº 01/17/GAB que dispõe: “ (...) 2 – não recolhida a diligência e, 

caracterizado o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o 

autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e 

AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá 

ser adotado em todos os processos, cuja parte, não atendeu a 

determinação judicial, visando dar maior celeridade aos cadernos 

processuais(...)”., procedo o impulsionamento do feito para expedição de 

carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o regular 

prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:Art. 4º A guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031910 Nr: 37691-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELO SAUDE E BELEZA LTDA, CLAUDIO 

ANDRE CANABARRO RODIGHERI, ELOINA OKAZAKI RODIGHERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 7547

 Procedo à intimação da parte executada para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do termo de penhora de fls. 158.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1032818 Nr: 38003-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA COSTA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.81/88v, que julgou parcialmente procedente a 

ação, com rejeição dos Embargos de Declaração às fls106, o Banco 

apresentou recurso de apelação de fls.108/111, devidamente 

contrarrazoeado às fls.115/121.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 976621 Nr: 12457-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO IMIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:17.314/CE

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.172/179, que julgou parcialmente procedente a 

ação, a Aymoré apresentou recurso de apelação de fls.181/187, 

devidamente contrarrazoeado às fls.190/196v.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752916 Nr: 4796-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA MARIA DE LIMA ME, JOEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16236

 Vistos etc.

Requer o Banco a expedição de mandado de penhora dos bens que 

guarnecem a empresa e residência da co-executada, no entanto, em face 

do valor da dívida R$809.573,58 e a ausência de bens nas pesquisas 

levadas à efeito, evidente se torna que não haverá no local da moradia de 

Carmelita bens que não se enquadrem no artigo 836 do CPC, da mesma 

forma, as declarações de renda evidenciam a falta de atividade financeira 

na pessoa jurídica, portanto, a prova em contrário é reservada ao Banco.

Assim, indefiro o pedido e, portanto, arquivem-se como contido às fls.157.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1339869 Nr: 17786-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. C. I. DOLCI, MARCOS CASSIANO ISAAC DOLCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.22/24, que julgou parcialmente procedente os 

Embargos do Devedor, o Banco apresentou recurso de apelação de 

fls.28/39v, devidamente contrarrazoado às fls.42/45.

Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as cautelas e homenagens de estilo.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001453-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO DO CARMO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001453-09.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: RODOLFO DO CARMO SILVA Vistos... Constato que a Casa 

Bancária não recolheu a guia das custas e taxas processuais. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – 

INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO 

NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 

AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o pagamento das 

custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito 

nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do 

CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019 

Desta feita, intimo a Instituição Financeira para efetuar recolhimento das 

referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se a Casa Bancária 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir o comando acima no 

prazo de 05 dias com a mesma admoestação. Cuiabá, 21 de janeiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001991-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MAIDANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001991-87.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA DE 

LOURDES MAIDANA Vistos... Por ora indefiro o pleito de bloqueio judicial 

do veículo através do Sistema RENAJUD. Em consulta ao site do TJMT, a 

estagiária (Bianca) constatou que as guias de custas e taxas processuais 

foram devidamente recolhidas, entretanto, o Requerente deixou de 

comprovar nos autos os referidos pagamentos. Desta feita, intimo a 

Instituição Financeira para no prazo de 15 dias emendar a inicial, 

comprovando o recolhimento das guias mencionadas acima, sob pena de 

aplicação da multa do artigo 77, inciso IV do CPC. CUMPRIDO o contido 

acima, proceda-se como abaixo segue: Verifica-se que o contrato 

acostado ID. 28119479, preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante dos documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

RENAULT LOGAN EXPRESSION, Cor: Preta, Placa OBD9421, 

ANO/MODELO: 2013/ 2014, posto que regularmente constituída em mora, 

de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
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06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059023-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JMT TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 5 9 0 2 3 - 8 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JMT 

TRANSPORTES LTDA Faço constar que, em diligencia junto ao site do 

Tribunal de Justiça, esta estagiária (Bianca) verificou que as custas e 

taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos... Prefacialmente 

indefiro o requerimento de segredo de justiça, visto que os documentos 

que acompanham a inicial não se enquadram nos termos do art. 189 do 

CPC. Ademais, vislumbro dos autos que o Requerente enviou a notificação 

extrajudicial ao endereço que consta no documento “extrato de posição do 

consorciado”, sendo a mesma devolvida pelo motivo: “endereço 

insuficiente” – ID. 27240937 Desta feita, é evidente que não foi constituída 

a mora, pressuposto para o regular prosseguimento deste feito. Nesse 

sentido a jurisprudência abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO REALIZADA. ENDEREÇO DO 

CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM REGISTRO NEGATIVO - 

ENDEREÇO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. SÚMULA 57 DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

OPORTUNIZAR. SENTENÇA CASSADA. 1 - Para a configuração da mora 

do devedor na ação de busca e apreensão mostra-se insuficiente o mero 

encaminhamento da notificação no endereço indicado, mormente quando o 

aviso de recebimento consta a informação de "endereço insuficiente", 

sendo imprescindível o recebimento da notificação. 2 - Ausente a 

constituição em mora, deve o magistrado observar o teor da Súmula 57 

deste Tribunal, permitindo reiteradas emendas à inicial até comprovar a 

notificação do devedor fiduciário, nas ações de busca e apreensão. 3 - 

Em consagração ao princípio da primazia do julgamento do mérito, age com 

desacerto o julgador que prolata sentença de extinção do processo sem 

antes oportunizar sucessivas emendas à inicial, a fim de superar o defeito 

processual de ausência de constituição em mora, justamente por tratar-se 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação. 

APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, APELACAO 

0131467-50.2017.8.09.0206, Rel. JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara 

Cível, julgado em 27/09/2019, DJe de 27/09/2019) Na mesma oportunidade, 

vislumbro que o requerente não juntou aos autos o contrato assinado pela 

parte requerida, posto que o documento de ID. 27240925, intitulado de 

“posição do consorciado” não se enquadra como contrato, pois não 

comprova relação jurídica. Por conseguinte, intimo o Banco para no prazo 

de 15 dias, acostar aos autos o Cédula de Crédito Bancário, devidamente 

assinado pela Requerida, bem como comprove a constituição em mora 

dela, sob pena de extinção pelo art. 485, inciso IV do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059227-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PEREIRA SEIXAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1059227-31.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: DANIEL PEREIRA SEIXAS Faço constar que, em diligencia 

junto ao site do Tribunal de Justiça, esta estagiária (Bianca) verificou que 

as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos... 

Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FIAT STRADA CE ADVENTURE, placa 

FEV9008, Ano de Fabricação 2013, Chassi 9BD27804PD7706789, posto 

que regularmente constituída em mora - ID. 27276111, de rigor a 

concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 
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Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO) Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, saliento 

que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 27840740. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061625-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061625-48.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: DANIEL SANTOS DO 

NASCIMENTO Faço constar que, em diligencia junto ao site do Tribunal de 

Justiça, esta estagiária (Bianca) verificou que as custas e taxas 

processuais foram devidamente recolhidas. Vistos... Verifica-se que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

PALIO FIRE WAY, COR: BRANCA, ANO: 2015, PLACA: QBD7414, posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019). 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 
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LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal". Por fim, saliento que a Instituição Financeira efetuou 

o recolhimento da diligência, conforme comprovante de ID. 27833317. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001769-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001769-22.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ANDRE RODRIGUES TAVARES Vistos... Prefacialmente, 

indefiro o pedido de anotação de trâmite de segredo de justiça por não se 

encontrarem preenchidos os requisitos do art. 189 do CPC/2015. Em 

consulta ao site do TJMT, esta estagiária (Bianca) constatou que as guias 

de custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas, entretanto, 

o Requerente deixou de comprovar nos autos os referidos pagamentos. 

Desta feita, intimo a Instituição Financeira para no prazo de 15 dias 

emendar a inicial, comprovando o recolhimento das guias mencionadas 

acima, sob pena de aplicação da multa do artigo 77, inciso IV do CPC., 

posto que obrigatórias nos processos eletrônicos. CUMPRIDO o contido 

acima, proceda-se como abaixo segue: Verifica-se que o contrato 

acostado ID. 28080737, preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante dos documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN GOL TREND G4, Cor: PRATA, Placa OAU0416, 

ANO/MODELO: 2012/2012, posto que regularmente constituída em mora, 

de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 
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Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057343-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057343-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA 

RÉU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios da justiça gratuita. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de 

Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de 

Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com 

Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral ajuizada 

por Rogerio Medeiros de Souza em face de Banco BMG S/A. Compulsando 

os autos atentamente, constato o Autor pretende a conversão do contrato 

de cartão de crédito para o empréstimo consignado, com a aplicação de 

percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação (ID. 

26749575 - pág. 25, alínea L), todavia não apresentou a quantificação de 

qual o valor incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do 

CPC. Assim, intimo o Requerente para no prazo de 15 dias sanar a 

irregularidade apontada acima, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054257-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DE ALBUQUERQUE MARANHAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054257-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: VICENTE DE ALBUQUERQUE MARANHAO Faço constar que, 

em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Vislumbro dos autos que, na Cédula de Crédito de ID. 26306048, 

consta apenas os dados pessoais do Requerido, sem sua assinatura. 

Desta feita, intimo a Instituição Financeira para apresentar o Contrato de 

Alienação Fiduciária contendo a assinatura do Réu, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1052565-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052565-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): RUBENS DIAS DA SILVA RÉU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem 

assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios da justiça gratuita. Trata-se 

de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito 

Danos Morais e Antecipação de Tutela ajuizada por Rubens Dias da Silva 

em face de Banco BMG S/A. Compulsando os autos atentamente, constato 

o Autor pretende a conversão do contrato de cartão de crédito para o 

empréstimo consignado (ID. 26077778 - pág. 24, alínea g), todavia não 

apresentou a quantificação de qual o valor incontroverso, conforme a 

regra disposta no art. 330, § 2º do CPC. Assim, intimo o Requerente para 

no prazo de 15 dias sanar a irregularidade apontada acima, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053891-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1053891-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MANOELINA ALVES DA CRUZ 

RÉU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela Antecipada, onde relata a 

Autora que efetuou um contrato de empréstimo consignado junto a 

Requerida, devidamente quitado. Ocorre que ao tentar realizar uma 

compra, a Requerente foi surpreendida com a negativação de seu nome 

devido a inadimplência da cédula de crédito bancária mencionada acima. 

Por conseguinte, não restou outra alternativa a Autora senão ajuizar a 

presente ação, visando a condenação do Banco ao pagamento de 

indenização por danos morais proporcionais ao constrangimento sofrido. 

Destarte, apesar de uma Instituição Financeira figurar o polo passivo dos 
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autos, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 

004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em 

Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão 

atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. 

Nesse sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

– MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital, com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1055349-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS TENORIO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055349-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ELIAS TENORIO LIMA RÉU: 

BANCO PAN Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios da justiça gratuita. Pretende 

o Autor a revisão do contrato de alienação fiduciária entabulado com o 

Requerido. Ocorre que, do cotejo dos autos, constato que o Requerente 

não cumpriu o disposto na regra do art. 330, § 2º, do CPC que diz: “ §2º 

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aqueles que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito.” Outrossim, devo salientar que a consignação 

para desconstituição da mora, somente encontra respaldo, quando 

demonstrada a impossibilidade de fazê-lo diretamente ao credor, tenha a 

pretensão de depositar o valor da parcela com os acréscimos dispostos 

em contrato, posto que naquele que entende devido, não tem esse 

condão. Desta forma, intimo o Autor para no prazo de 15 dias, emendar a 

petição inicial, indicando o valor incontroverso e informe as parcelas em 

atraso e se sua pretensão é de depósito desse montante atualizado, no 

prazo de 05 dias, com a continuação das demais, tudo sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052178-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PEDROSO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052178-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

BENEDITO PEDROSO DE BARROS Faço constar que, em diligencia junto ao 

site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e 

taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Verifica-se 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET CORSA, placa: NPO-8509 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 
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salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal". Por fim, saliento 

que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 26061927 – pág. 03/04. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057807-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRARDE ALVES JUIZ JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057807-88.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: AIRARDE ALVES JUIZ JUNIOR Faço constar que, 

em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Cite-se o Executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve 

o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

do Réu reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Por fim, consigno que a Instituição 

Financeira já efetuou o deposito da diligência, conforme comprovante de 

ID. 26995071. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052479-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052479-80.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: ROBSON DE SOUZA ALMEIDA Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo CHEVROLET ONIX, placa: PYT-4644 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 
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DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, saliento 

que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 26182847 – pág. 02. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro 

de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049661-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNAH TORRES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1049661-58.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: TAYNAH TORRES OLIVEIRA Faço constar que, em diligencia 

junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as 

custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. 

Prefacialmente, consigno que o valor da causa para efeitos de purgação 

da mora é de R$ 15.686,83, conforme planilha de ID. 27719738. Destarte, 

verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FORD KA, placa: PZN-8842 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052971-72.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

LENILSON LEMES DE ARAUJO Faço constar que, em diligencia junto ao 

site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e 

taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Por ora 

indefiro o pleito de inclusão da presente ação no RENAVAM, por meio do 

Sistema RENAJUD, bem como a expedição de ofício ao DETRAN com a 

finalidade de determinar o bloqueio da circulação da motocicleta objeto da 

lide. Intimo o autor para esclarecer as razões pela qual o veículo não se 

encontra devidamente anotado no Detran, principalmente, quanto a sua 

propriedade, no prazo de 15 dias. Verifica-se que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta HONDA BIZ 

125, chassi: 9C2JC4830KR003154 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 
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conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, saliento 

que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 26233078. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1050049-58.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: MIGUELINA TEREZINHA CAMARGO Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo SANDERO A4, placa: PYF-4752 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 
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ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053042-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILNEIDE NOGUEIRA ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1053042-74.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ZILNEIDE NOGUEIRA ALVES BARBOSA Vistos, etc. Em 

consulta ao site do TJMT, esta assessoria constatou que as guias de 

custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas (extrato 

anexo), entretanto o Exequente deixou de comprovar nos autos os 

referidos pagamentos, o que é obrigatório nos processos eletrônicos. 

Desta feita, intimo a Instituição Financeira para no prazo de 15 dias 

emendar a inicial, comprovando o recolhimento das guias mencionadas 

acima, sob pena de aplicação da multa do artigo 77, inciso IV do CPC. 

CUMPRIDO o contido acima, proceda-se como abaixo segue: Verifica-se 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET PRISMA, placa: OBI-1926 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 
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pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1050066-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FONTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

k ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1050066-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LEANDRO FONTES DE OLIVEIRA Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN FOX, placa: NUG-9423 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053895-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO ANDRADE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1053895-83.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: MAGNO ANDRADE DOS SANTOS Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo MERCEDES-BENZ ACCELO, placa: 

AQH-5695 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Por fim, saliento que a Instituição Financeira efetuou 

o recolhimento da diligência, conforme comprovante de ID. 26640025. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050723-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY PATRICIA DELMENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1050723-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: KELLY PATRICIA DELMENDES Vistos, 

etc. Constato que a Casa Bancária não recolheu/comprovou a guia das 

custas e taxas processuais (extrato anexo). Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE 

EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS 

ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a 

emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este 

inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, 

inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 

1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o 

Exequente para efetuar recolhimento das referidas guias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao 

deslinde do feito, intime-se a Instituição Financeira via correio com aviso 
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de recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias com a 

mesma admoestação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054089-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUVANDO TIERRE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054089-83.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GMAC ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EUVANDO TIERRE DE ALMEIDA Vistos, 

etc. Constato que a Casa Bancária não recolheu/comprovou a guia das 

custas e taxas processuais (extrato anexo). Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE 

EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS 

ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a 

emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este 

inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, 

inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 

1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo a 

Instituição Financeira para efetuar recolhimento das referidas guias e/ou 

se for o caso comprovar o seu recolhimento, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se a Casa Bancária via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 

dias com a mesma admoestação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054361-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054361-77.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: CUIABA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 

Faço constar que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

assessoria verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos, etc. Vislumbro dos autos que o Autor é 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, entretanto não há prova da cessão do 

crédito para a mesma, visto que o contrato de ID. 26318560 foi firmado 

entre o Réu e a Volkswagen. Desta feita, intimo a Instituição Financeira 

para apresentar o termo de cessão de crédito no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020 Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054121-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE CAR SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 5 4 1 2 1 - 8 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BOSQUE CAR 

SERVICOS LTDA - ME Faço constar que, em diligencia junto ao site do 

Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e taxas 

processuais foram devidamente recolhidas (extrato anexo), acostado aos 

autos o comprovante de pagamento (ID. 26643457). Vistos, etc. 

Inicialmente, constato que na inicial firma o autor queda cota 076 a dívida 

pendente é de R$12.575,58, da cota 359 - R$13.912,83 e da cota 243 

R$10.099,89 - total R$36.588,30, no entanto, deu à causa o valor de 

R$81.775,79, portanto, intimo para prestar esclarecimentos em 15 dias, 

emendando a inicial. Independentemente do ato acima, procedo a análise 

da exordial. Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN AMAROK, placa: QCT-5546 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 
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SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054419-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FELIX AMARAL SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054419-80.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SANTANDER BRASIL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. EXECUTADO: JEFFERSON 

FELIX AMARAL SILVA Vistos, etc. Constato que a Casa Bancária não 

recolheu/comprovou a guia das custas e taxas processuais (extrato 

anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS 

INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o 

pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo 

único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no 

DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o Exequente para efetuar recolhimento 

das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se a Instituição 

Financeira via correio com aviso de recebimento, para cumprir o comando 

acima no prazo de 05 dias com a mesma admoestação. Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054164-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNEDY CRISTHIAN DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054164-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: KENNEDY CRISTHIAN 

DA SILVA Vistos, etc. Constato que a Casa Bancária não 

recolheu/comprovou a guia das custas e taxas processuais (extrato 

anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS 

INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o 

pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo 

único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no 

DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo a Instituição Financeira para efetuar 

recolhimento das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014447-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILA MARILIA PIRES NASSARDEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))
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JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014447-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CACILA MARILIA 

PIRES NASSARDEN REU: BANCO BMG S.A Trata-se de AÇÃO DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CACILA MARILIA PIRES NASSARDEM 

em face de BANCO BMG S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando a autora que realizou um empréstimo no valor de R$ 11.795,17 e 

após o pagamento de 39 parcelas, que somam a quantia de R$ 26.390,52, 

foi surpreendida com a informação de tratar-se de contrato de cartão de 

crédito. Por constatar a abusividade dos atos praticados pela instituição 

financeira, pretende a transmudação do contrato de cartão de crédito para 

empréstimo e a revisão contratual, objetivando: - a redução da taxa de 

juros anual de 80,92% para a média de mercado em 66,24%; - o 

afastamento da capitalização mensal de juros; - o expurgo da comissão de 

permanência, que não pode cumular com outros encargos moratórios; - a 

repetição do indébito; - em antecipação de tutela, a suspensão dos 

descontos em sua folha de pagamento, com a expedição de ofício ao 

órgão pagador, abstenção de anotação em cadastros de inadimplentes e 

exibição de documentos; - a inversão do ônus da prova; - a concessão 

das benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 e acostou documentos. Na 

decisão Id. 14199251 foi indeferida a assistência judiciária e no Id. 

16333758 foram deferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, 

concedida e fixada a inversão do ônus da prova, com a designação de 

audiência. O réu foi citado aos 25/04/2019 (Id. 19647780) e em 

contestação Id. 19910307 argumenta ser inequívoca a ciência da autora 

quanto a modalidade contratual, pois, além de efetuar diversos saques, 

utilizou o plástico, por diversas vezes, para realizar compras e saques, no 

entanto agora vem se esquivar de suas obrigações contratuais, não 

ensejando a possibilidade de conversão contratual e modificar o que foi 

contratado, quanto aos juros remuneratórios, capitalização e comissão de 

permanência, não se falando em repetição do indébito e tampouco em 

inversão do ônus da prova, havendo de se reformar a decisão que 

concedeu a tutela de urgência. Ao final, pleiteia pela improcedência da 

ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência. Audiência realizada (Id. 19980910), sem êxito na 

composição. Impugnação à contestação Id. 20500534. É o relatório. 

Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, bem como em vista de o expresso requerimento, por 

ambas as partes, quanto ao julgamento do feito na forma em que se 

encontra (audiência Id. 19980910), com amparo legal no art. 355, I, do 

CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende a autora a 

suspensão dos descontos efetuados quanto ao contrato que acredita ser 

de empréstimo consignado, além de pleitear pela revisão de cláusulas 

contratuais. De tal modo, passo ao exame do mérito. DA MODALIDADE 

CONRATUAL Afirma a autora que não teve o esclarecimento necessário 

quanto ao contrato de cartão de crédito, acreditando tratar-se de pacto de 

empréstimo consignado comum. Em que pese a relevância de sua 

assertiva, tem-se que no caso dos autos, com a contestação, o requerido 

apresentou a fatura Id. 19910307 – Pág. 2, na qual se denota que a autora 

efetuou diversas compras no comércio local. Ainda que hodiernamente 

existam diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade 

contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da 

instituição financeira, já que a requerente, ao utilizar o seu cartão de 

crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se tratar 

de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, sem 

efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a 

descaracterizar a sua tese de nulidade. Mister ressalvar que, sobre os 

documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, a autora não 

se manifestou quanto a fatura em comento. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO 

DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO 

COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO 

- PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE 

JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. 

Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta 

a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da 

Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de 

crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da 

parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor 

complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária 

ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a 

contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como 

por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como 

demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do 

crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do 

cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, 

tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André 

da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 07/08/2018) De tal modo, carece de amparo a 

sua tese, não havendo de se considerar o contrato como sendo de 

empréstimo, mas sim de cartão de crédito, salientando que nesta 

modalidade com pagamento da parcela mínima, o restante da dívida fica 

pendente de ser solvida, respondendo a parte por essa diferença. DOS 

JUROS REMUNERATÓRIOS Pleiteia a autora pela redução dos juros 

remuneratórios à taxa média de mercado. Quanto a este tema, impende 

considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da 

Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, 

por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e 

incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos 

juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 

596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o 

contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em 

feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os 

juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. 

Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 

1112879/PR, julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a 

seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 

1973: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é 

imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser 

consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no 

contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da 

espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais 

vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção 

para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios 

praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - 

Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de 

juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do 

entendimento consolidado neste julgamento.” Na mesma vertente: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM 

COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO 

STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o 

consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique 

cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em 

concreto. 2. A Corte de origem concluiu pela natureza abusiva dos juros 

remuneratórios pactuados, considerando a significativa discrepância das 

taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de 

mercado (20,70% ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de 

matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. 

Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 

5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) No 

caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados 
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pelo Banco, posto que consta que contratualmente foi estipulado em 4,9% 

ao mês e 78,97% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, apurada 

pelo BACEN, em operações da mesma espécie, no mesmo período, era de 

6,34% ao mês e 109,03% ao ano. Posto isso, não há o que ser alterado. 

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS No tocante à capitalização de 

juros, há de se consignar que, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, 

é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor 

da MP 2170-36, bem assim o advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, que 

possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título 

executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 

exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário 

poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, 

os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua 

capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes 

da obrigação;” Para a caracterização da contratação da capitalização 

mensal de juros, resta sedimentado o posicionamento de que, quando na 

contratação de prestações em valores fixos e iguais a menção à taxa 

mensal não corresponde ao duodécuplo da anual, que se mostra a maior, 

está o pacto indicando que os juros se deram de forma capitalizada. 

Assim o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, 

pacificado no Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS - 2ª Seção, 

fixando na ementa, para efeitos do art. 1.036 do CPC que: “CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E 

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo 

Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e 

permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Trata-se de 

posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 

que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que no contrato 

entabulado, da forma como estipulado, com a demonstração das 

prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal 

em 4,9%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 78,97%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pela contratante que 

se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização de juros na 

forma disposta. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Em que pese a 

irresignação da autora quanto a impossibilidade da cumulação da 

comissão de permanência com outros encargos, cumpre ressalvar que, 

apesar de restar sedimentado pelos Tribunais Superiores, inclusive com a 

emissão de Súmulas, acerca da inviabilidade de tal prática, do minucioso 

exame do contrato objeto de revisão nestes autos, é possível verificar que 

este encargo – comissão de permanência - não foi expressamente 

pactuado. Sendo assim, não há o que se discutir quanto a este ponto. DA 

TUTELA ANTECIPADA Observo que na decisão interlocutória Id.16333758 

foram parte deferidos os pleitos aventados em tutela antecipada, com a 

expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Cuiabá para suspensão das 

anotações. Todavia, considerando os termos deste “decisum”, firmado 

com base nos novos documentos coligidos pelo réu com a contestação, 

restou sem amparo à tese da autora de descaracterização do contrato de 

cartão de crédito. Sendo assim, não merece confirmação a decisão 

liminar, restando imperiosa a sua revogação. Da mesma sorte, não há o 

que se discutir acerca da repetição do indébito, já que não acolhidos os 

pedidos aventados nesta ação. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

CACILA MARILIA PIRES NASSARDEM em face de BANCO BMG, com a 

revogação da tutela de urgência concedida. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 

10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, oficie-se ao 

órgão pagador, quanto a revogação da tutela de urgência e, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052280-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA BASTOS (EXECUTADO)

MONIKA DE ARRUDA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1052280-58.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: CONCEICAO APARECIDA BASTOS, MONIKA 

DE ARRUDA DIAS Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 27318090 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Execução, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com 

efeito, constato a ausência de recolhimento das custas processuais 

(extrato anexo), razão pela qual, intimo o Requerente para solvê-la em 15 

dias, salientando que em caso de descumprimento, proceda-se o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 0004750-22.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER DA SILVA GAMA - ME (EXECUTADO)

ELIEZER DA SILVA GAMA (EXECUTADO)

ROSANGELA ILZA DO PRADO GAMA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora materializar e comprovar o protocolo do(s) ofício(s) 

expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002112-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002112-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Vistos, etc. 

Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder a 

importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da purgação 

de mora de R$ 161.213.47(cento e sessenta e um mil, duzentos e treze 

reais e quarenta e sete centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002112-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002112-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Vistos, etc. 

Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder a 

importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da purgação 

de mora de R$ 161.213.47(cento e sessenta e um mil, duzentos e treze 

reais e quarenta e sete centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002165-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BARBARA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002039-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANETA BEBE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002039-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: PLANETA BEBE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040912-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando citação válida, intime-se o requerido para 

manifestar sobre acordo anunciado nos autos. Decorrido o prazo de 

citação, certifique-se sobre manifestação. Intime-se o autor para 

manifestar sobre cumprimento do acordo e somente após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040912-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário (intimação do 

requerido), no prazo de 05 dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055454-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI PADILHA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão dos autos e por seus fundamentos, 
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inviável o parcelamento, devendo a guia de distribuição da ação ser 

juntada aos autos no prazo ali concedido. Cumpra-se. Cuiabá, 22.01.20

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1055571-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIANE ARRUDA ESTERY (EMBARGANTE)

ROSTER INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE FROHLICH SOARES OAB - RS109254 (ADVOGADO(A))

BIANCA ANDRADE DE CASTRO OAB - RS67690 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho decisão dos autos, considerando que o autor 

somente comprovou débitos e não sua situação financeira/bens da 

empresa. Assim, deverá o autor complementar o recolhimento da guia de 

distribuição, no prazo já concedido. Após, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027644-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ROSA PLACIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027644-28.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: LEONARDO ROSA PLACIDO Vistos, etc. 

Considerando a existência de título executivo extrajudicial e mora da parte 

requerida, Converto a presente em Ação de Execução Forçada, 

proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1054193-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EMBARGANTE)

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

816.406.411-49 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1054193-75.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: VANDERLEI JOSE 

CIONI, MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI, INCOGRAIN COMERCIAL E 

EXPORTADORA LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA 

PROCURADOR: MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE 

PAULA Vistos, etc. Associe-se o presente ao feito noticiado na inicial, 

certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte 

requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, 

sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se 

no prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo 

de Lei. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011774-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a carta precatória acostada aos 

autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011270-95.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J: J. GASPAR - ME (EXECUTADO)

JOACI JOSE GASPAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARDOSO DE ARRUDA OAB - MT13565-O (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes intimadas do Termo de Penhora formalizado nos autos, 

referente ao lote de terreno suburbano situado na Travessa da 

Independência, matriculado sob n° 41.442 no Cartório do 5º Ofício e 2° 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, bem como da nomeação de fiel 

depositário do executado JOACI JOSE GASPAR, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000304-06.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARLEY DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

LUIS ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

MARIA LUIZA COSTA SAMPAIO LIMA (EXECUTADO)

PAULO LUIZ SILVA ARAUJO SAMPAIO (ESPÓLIO)

THEREZINHA COSTA SAMPAIO (ESPÓLIO)

RUTH DOS SANTOS DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

CONFECCAO CUIABANA DE PAES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 
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(ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO COSTA SAMPAIO OAB - 458.204.817-04 

(REPRESENTANTE)

MARIA AMELIA COSTA PINHEIRO SAMPAIO OAB - DF26945 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário (citação do 

requerido), no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014002-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DE ARRUDA BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014002-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GILDO DE ARRUDA BOTELHO Vistos, etc. Intime-se o autor 

para no prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056608-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1056608-31.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AM 

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. A 

parte autora apresentou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito com Pedido de Antecipação de Tutela, em face do requerido, Banco 

do Brasil S/A, onde pretende com a presente ação, que seja reconhecida 

e declarada a inexistência de relação jurídica, em relação à 

operacionalização de disponibilização dos boletos/títulos no sistema de 

cobrança simples do Requerido. Pugnou pela exclusão dos nomes dos 

clientes da parte Requerente dos registros de protestos, bem como dos 

cadastros de restrição ao crédito SERASA e SPC. Requereu para que seja 

concedida a tutela, como forma de assegurar uma eventual execução nos 

termos do § 1º do art. 300 do CPC, que seja autorizado a Autora a efetuar 

depósito judicial como caução, no montante de R$ 3.946,55 (três mil 

novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). 

Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente 

civil, pois em síntese sustenta a inexistência de débito junto à parte 

requerida, em relação à operacionalização de disponibilização dos 

boletos/títulos no sistema de cobrança simples do Requerido. Contudo, em 

que pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Além do 

que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento em conflitos de competência, entendendo que não deverão 

as ações eminentemente de natureza cível, tramitar perante as varas de 

competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o entendimento 

do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria perante o E. TJ/MT, 

acerca de conflito de competência, entre as varas cíveis e bancárias, 

vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos 

autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046459-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU ITOR DASSOW KLEIN (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004191-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYZELLY SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002369-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BORGES MORAES (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002369-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: TIAGO BORGES MORAES Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006622-34.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE CAMPOS SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento dos documentos acostados 

aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001894-08.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução 

Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se 

levantamento da penhora, se existente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 21.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056951-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

MERCANTIL UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

RODOLFO LOZICH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1056951-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MERCANTIL UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, 

RODOLFO LOZICH, ANTONIO MANOEL DA SILVA Vistos, etc. Defiro a 

suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, diga-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044779-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO BUMLAI BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1044779-53.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: LUIZ AUGUSTO BUMLAI BORGES Vistos, 

etc. Considerando o anunciado pela parte autora, do cumprimento do 

acordo pela parte requerida, com relação ao débito em aberto, Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Custas pelo autor. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014002-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DE ARRUDA BOTELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014002-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GILDO DE ARRUDA BOTELHO Vistos, etc. Intime-se o autor 

para no prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014228-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))
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RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0014228-15.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JOSE PUPIN Vistos, etc. Verifica-se que foi concedido o 

efeito suspensivo ao recurso especial anunciado ao id. 25580791/id. 

25580793, através do Pedido de Tutela Provisória n. 1.920-MT 

(2019/0046844-3). Ato contínuo ficou determinado ao id. 25580793 que a 

presente ação aguardasse o referido julgamento. A parte executada, por 

sua vez, anunciou ao id. 26947703 que houve o julgamento do Recurso 

Especial n. 1.800.032/MT, contudo, depreende-se que até o presente 

momento não ocorreu o trânsito em julgado do referido, conforme se 

verifica diante do andamento processual colacionado nos autos (id. 

27141876/id. 27141880). Assim, intime-se a parte executada para acostar 

aos autos no prazo legal o inteiro teor do julgamento do recurso especial 

acima citado. Após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002098-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA (EMBARGANTE)

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202 (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

 

Deverá o Embargado responder aos embargos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020672-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida, em relação ao Infojud já foi realizada 

nos autos, conforme constante no id. 20830897. Desta forma, intime-se a 

parte autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal e 

após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022583-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas, em relação ao CNPJ da empresa 

executada já foram realizadas pelo Bacenjud, Renajud e Infojud, conforme 

se verifica no id. 18237071 / id. 18824117 e id. 18824117. Desta forma, 

intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, pois não 

cabe novas pesquisas em CNPJ diverso. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036787-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIADANY NUNES DE HOLANDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20.09.19

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043406-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Manifestação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0011663-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSTRUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO (EXECUTADO)

JOAO BATISTA BEZERRA ITO (EXECUTADO)

TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

 

REITERAR ID Nº 27403747.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004780-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MACIEL MARTINS (EXECUTADO)

B R AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id. 28254083, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1054193-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EMBARGANTE)

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

816.406.411-49 (PROCURADOR)

 

Deverá o Embargado responder aos Embargos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1020516-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE SILVA CARLOS (REQUERIDO)

 

Despacho: "Vistos, etc. Os ofícios às operadoras já foram expedidos, 

conforme se depreende, respectivamente no id. 27437678, id. 27437681 e 

id. 27437683, cabendo apenas à parte autora proceder com o respectivo 

protocolo, conforme já intimado nos autos ao id. 27437719. Cumpra-se 

com a referida. Após, efetivada as respostas, intime-se a parte autora 

para manifestar. Cumpra-se".

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042416-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ ARANTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042416-93.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PONTA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ROBSON LUIZ 

ARANTES Vistos, etc. Proceda-se com a expedição de Mandado de 

Citação e Intimação da Apreensão do bem, após efetivado o pagamento da 

respectiva diligência, tendo em vista que já ocorreu a apreensão nos 

autos, conforme se verifica no id. 25132406. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042416-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ ARANTES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055462-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI PADILHA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão pelos mesmos fundamentos o que cai por 

terra o pedido de parcelamento, devendo a comprovação da guia de 

distribuição ser juntada no prazo ali concedido. Cumpra-se. Cuiabá, 

22.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023801-60.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAMARA 

NATALI CALDAS DE AQUINO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de novembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021702-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MAXWEL SIQUEIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048709-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CASSIO DA SILVA (EXECUTADO)

EVANG MARIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0056234-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTINA SERPE GANHO LOLLI OAB - SP355653 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO TULHO DO VALE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0056234-71.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCO TULHO DO VALE Vistos, etc. 

Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Cobrança, 

contra Marco Tulho do Vale, visando o recebimento de R$ 31.186,13 (trinta 

e um mil, cento e oitenta e seis reais e treze centavos), em face de dívida 

de cartão de crédito n. 4152750187514003. Rogou pela procedência do 

pedido e juntou documentos no id. Num. 21722529 - Pág. 4/Num. 21724640 

- Pág. 3. A parte requerida foi citada, por hora certa (id. Num. 24884054 - 

Pág. 1/Num. 24885012 - Pág. 1), não apresentando resposta, conforme 

certidão de id. Num. 26701088 - Pág. 1, fato que resultou a decretação de 
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revelia ao id. Num. 26705237 - Pág. 1, com nomeação de Curador Especial. 

Em resposta id. Num. 27524877 - Pág. 1, a parte requerida apresentou 

contestação por negativa geral, e aduziu não se verificar vícios no 

contrato firmado entre as partes. A parte autora apresentou réplica ao id. 

27678316. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se da presente Ação de Cobrança, contra 

Marco Tulho do Vale, visando o recebimento de R$ 31.186,13 (trinta e um 

mil, cento e oitenta e seis reais e treze centavos), em face de dívida de 

cartão de crédito. Rogou pela procedência do pedido. A parte requerida 

apresentou contestação por negativa geral, e aduziu não se verificar 

vícios no contrato firmado entre as partes. Compulsando os autos, 

verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de 

provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e 

documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à 

lide, nos termos do artigo 355-I e II do Novo Código de Processo Civil. Na 

ação cobrança é necessário apenas do autor provar com prova escrita a 

dívida sem força executiva, que está demonstrada através dos 

documentos de id. 21724622-Pág.1/id. 21724640-Pág.3. Assim, está 

demonstrada que entre as partes existia relação jurídica. Portanto, 

satisfeito está o dispositivo legal. Diante da documentação trazida nos 

autos, não resta dúvida de que a requerente possui em seu poder, 

documento escrito que comprova a dívida do requerido. Razão pela qual, 

veio garantir seu direito através da presente Ação de Cobrança. Os 

documentos acostados consubstanciam a inicial e não existe nenhum 

dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não 

trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. A parte requerida 

apresentou defesa com negativa geral, não demonstrando o pagamento 

da obrigação. No caso em tela, melhor sorte teve o autor em demonstrar o 

débito e a mora, não podendo prevalecer a defesa apresentada. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Cobrança e ACOLHO o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de 

R$ 31.186,13 (trinta e um mil, cento e oitenta e seis reais e treze 

centavos), devidamente atualizados a partir da citação válida, pelos 

índices ditados pela E. CGJ/MT. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze 

dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e 

penhora. P.R.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001080-64.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAISY APARECIDA TESSARO OAB - MT2441-O (ADVOGADO(A))

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEITE SAMPAIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA CLAUDIA GOMES DA ROSA OAB - MT4422-O (ADVOGADO(A))

AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO OAB - MT4408-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0001080-64.1998.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE LEITE SAMPAIO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Depósito, que anteriormente era Ação de Busca e 

Apreensão, hoje em fase de Cumprimento de Sentença no qual o 

exequente BB – Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento 

contra Eliane Leite Sampaio e pretende o recebimento da importância de 

R$ 1.017.362,66 (um milhão, dezessete mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e sessenta e seis centavos) – id. 28098601. A prescrição é matéria 

de ordem pública descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada 

de ofício pelo julgador. De acordo com o entendimento do o Superior 

Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.419.386/PR, fixou o entendimento 

que o prazo de prescrição da pretensão do cumprimento de sentença é a 

mesma da pretensão da ação de conhecimento e tem como termo inicial o 

trânsito em julgado da sentença. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA DE REPARAÇÃO CIVIL. SÚMULA 150/STF. DIREITO 

INTERTEMPORAL. ACTIO NATA. CC/16. PRAZO VINTENÁRIO. TERMO 

INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. A pretensão do 

cumprimento de sentença é a mesma pretensão da ação de conhecimento. 

Não há uma nova pretensão executiva que surge na data do trânsito em 

julgado da sentença condenatória. Precedente da 4ª turma.2. O momento 

em que nasce a pretensão de reparação civil (teoria da actio nata) é o 

critério para definir a legislação do prazo prescricional aplicável à 

hipótese. Incidência da Súmula 150/STF. 3. O prazo da prescrição da 

execução flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.4. 

Na hipótese, a pretensão de reparação civil surgiu antes da entrada em 

vigor do CC/02, incidindo o regime jurídico do CC/16 para contagem do 

prazo prescricional do cumprimento de sentença. 6. Recurso especial não 

provido.(REsp 1419386/PR, relatora ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 18/10/16, DJe 24/10/16). Conforme certificado no id. 

28058413-Pág.2 decorreu o prazo para interposição de recurso em 

14/02/2000, ocorrendo portanto o trânsito em julgado. No caso concreto, 

após o julgamento da presente ação, em sede recursal, o feito fora 

encaminhado para o juízo de piso (id. 28058413-Pág.5), em 24/04/2001, 

onde se determinou o cumprimento do v. acórdão em 08/05/2001 (id. 

28058413-Pág.6). Podemos perceber que o exequente postulou no id. 

28058414 pela substituição processual no polo ativo do feito para Banco 

do Brasil, em razão da incorporação do BB – Financeira S/A, o que foi 

deferido no id. 28058418—Pág.2. O feito fora arquivado em 04/10/2002, 

conforme determinação judicial de id. 28058418-Pág.4. A parte exequente, 

em 18/03/2003, ao id. 28058418-Pág.6 requereu pelo sobrestamento do 

feito, bem como, em 03/09/2009 requereu pelo arquivamento do processo. 

Nos termos do despacho proferido em 04/09/2009 (id.28058419-Pág.9), o 

processo fora arquivado, conforme requerido pela parte exequente. 

Nota-se nos autos que, a presente demanda permaneceu paralisada num 

primeiro momento de 03/2003 à 09/2009. Em seguida, permaneceu 

paralisada de setembro/2009 a agosto/2018, quando a parte exequente 

requereu o respectivo desarquivamento (id. 28058449-Pág.6), para a 

finalidade de tão somente retirar cópias, ou seja, o processo ficou 

paralisado, num primeiro momento sem qualquer impulso processual por 6 

(seis) anos, e depois, por aproximadamente 10 (dez) anos, sem qualquer 

manifestação do exequente. Conforme entendimento consolidado do STF 

na Súmula 150 determina “Prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação.” O prazo prescricional para a pretensão do 

recebimento do débito da inicial é de 10 (dez) anos, visto que a referida 

pretensão surgiu antes da entrada em vigor do Código Civil/2002, 

incidindo, portanto o regime jurídico do Código Civil/2016, para a contagem 

do prazo prescricional do cumprimento de sentença. A demanda foi 

ajuizada em 18/02/1998, tendo como objetivo o recebimento de débito, 

oriundo do Contrato de Financiamento ao Consumidor para Aquisição de 

Bens e/ou Serviços ou Créditos não Direcionados e Termo de Prestação 

de Garantia, operação n° 00/00292-5 (id. 28058357/ id. 28058358), cujo 

vencimento da ultima parcela se deu em 17/08/1995. Ou seja, quando 

transcorrido 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, do vencimento do Contrato, a 

parte autora apresentou a presente ação, ou seja, dentro do prazo 

prescricional de 10 (dez) para o recebimento do débito, suspendendo o 

prazo prescricional da ação, e, consequentemente restando 7 (sete) anos 

e 3 (três) meses para a prescrição do Contrato. Contudo, após o 

julgamento da ação (14/02/2000), foi requerido o arquivamento da 

presente demanda em 03/09/2009, pela parte exequente, o que foi 

deferido pelo juízo, contudo, a parte exequente somente após decorrido 

aproximadamente 10 (dez) anos do arquivamento do feito é que veio 

impulsionar a ação (08/2018) – id. 28058449-Pág.6. Verifica-se nos autos 

que, findou o prazo prescricional, sem nenhuma diligência a ser tomada no 

processo, no sentido de dar o efetivo andamento da fase de cumprimento 

da sentença. Não resta dúvida que, permanecendo o exequente inerte, 

por quase 10 (dez) anos, ultrapassando o prazo prescricional, impõe-se a 

incidência do artigo 921 2º e 4º do NCPC. A prescrição intercorrente resta 

configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como 

no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu 

prosseguimento, em fase de cumprimento de sentença. Ressalto que, 

desde quando requerido nos autos (id. 28058418-Pág.6), o sobrestamento 

do feito, em março/2003, pela parte exequente, a mesma detinha 

conhecimento da necessidade de movimentar o processo, quando 
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novamente peticionou nos autos, respectivamente em novembro/2008 (id. 

28058418-Pág.8) e maio/2009 (id. 28058419-Pág.6). Ou seja, há muito 

tempo o processo já se encontrava paralisado, sem qualquer impulso 

processual da demanda, por parte do exequente, seja desde o ano 2003, 

ou seja desde o ano de 2009 até o ano de 2018. No caso, havendo inércia 

do exequente no sentido de dar o correto andamento ao feito, é de se 

reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Nesse sentido é o 

entendimento dos Tribunais: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. 

RECONHECIMENTO. SENTENÇA MATIDA MANTIDA. Prescrição 

intercorrente é aquela que sobrevém após a propositura da pretensão de 

direito material e caracteriza-se pela inércia do titular. No caso, havendo 

inércia do exequente no sentido de dar o correto andamento ao feito, é de 

se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083239012, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Julgado em: 19-12-2019). AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não 

apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum 

recorrido, mantém-se a deliberação monocrática que não conheceu do 

Agravo de Instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. MANEJO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 

Caso em que reconhecida a prescrição da pretensão executiva, 

extinguindo-se o cumprimento de sentença. Recurso cabível: Apelação. O 

oferecimento de Agravo de Instrumento representa erro grosseiro e 

inescusável. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. 

NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.(Agravo 

Interno, Nº 70082861535, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 19-12-2019). Neste 

sentido, o STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO 

DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, 

ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais 

ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da 

prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] 

quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do 

CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente 

permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por 

treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para 

a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia 

intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre 

abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de 

direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso 

concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo 

Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice 

da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos 

honorários advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 

1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). Apesar de em regra não 

fluir o prazo de prescrição com fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 

artigo 921 do NCPC, decorrido o prazo de um ano, começa a decorrer o 

prazo prescricional conforme dispositivo acima ditado. O autor tem a 

obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em 

promover o andamento do feito, transcorrendo o prazo de prescrição do 

título após o ajuizamento da demanda, vez que já se passaram 

aproximadamente 10 (dez) anos, considerando que ação fora proposta no 

ano de 1998, vigente à época, o C.C/1916, e transcorrido na época 2 

(dois) anos e 7 (sete) meses. É possível a prescrição intercorrente 

quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo 

tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração 

razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88. Consigno que, o 

instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica 

proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo 

transcurso do tempo associado à inércia do credor. O autor tem a 

obrigação de dar continuidade à marcha processual, há de se declarar a 

prescrição intercorrente no curso da execução frustrada com mais de 10 

(dez) anos, desde quando o feito fora julgado, sem o efetivo exercício 

para proceder com o cumprimento de sentença. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de 

Mérito a presente Ação de Depósito, em fase de Cumprimento de 

Sentença, com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo 

Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da 

prescrição intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) da causa, devidamente corrigidos a partir do ajuizamento 

da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061648-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO DURVAL PEREIRA REZENDE (REU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007027-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (REU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

AUTOS N 1007027-81.2018.8.11.0041 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS e BANCO DO BRASIL S/A 

REQUERIDO(A,S): CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA – ME e CARLOS 

HENRIQUE KARA JOSE CITANDO(A,S): CONSTRUTORA ENGETRACK 

LTDA - ME - CNPJ: 05.339.573/0001-68 e CARLOS HENRIQUE KARA JOSE 

- CPF: 895.217.571-91 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/03/2018 

VALOR DO DÉBITO: R$ 218.715,82 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

requerida acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, constante da petição 

inicial e do despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento de R$ 218.715,82. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. 

RESUMO DA INICIAL: O Banco Autor celebrou com a primeira Ré 

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA, em 11/12/2013, Contrato de Abertura 

de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 121.611.785, vencível em 06/12/2014, 

com a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais). A parte ré obrigou-se a pagar o valor do 

financiamento em 36 (trinta e seis) parcelas, conforme dispõe a cláusula 

12ª (décima segunda). Contudo, a empresa ré cessou o pagamento do 

débito, ocorrendo o vencimento da operação, em razão da inadimplência 

(falta de pagamento do saldo devedor e dos encargos existentes), 

estando os réus descumpridores com a obrigação de pagar a quantia de 

R$ 218.715,82 (duzentos e dezoito mil setecentos e quinze reais e oitenta 

e dois centavos), realizada de acordo com o instrumento de crédito. 

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 
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de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

22 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e 

Medeiros Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041453-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 1041453-22.2018.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO 

DA PARTE EXEQÜENTE(S): CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS e BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO (A,S): COMERCIO DE 

PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME CITANDO(A,S): COMERCIO DE PNEUS 

CENTRO OESTE EIRELI - ME - CNPJ: 05.817.172/0001-76 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/11/2018 VALOR DO DÉBITO: 17.760,63 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que não havendo 

pagamento será expedido mandado de penhora e o senhor Oficial de 

Justiça efetuará a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder 

a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. FICA 

A DEVEDORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADA de que o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de embargos também será contado a 

partir da data de expiração do prazo deste edital. FICA, AINDA, 

DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade de depositar em juízo 

apenas 30% da execução (valor principal + custas + honorários) e o valor 

remanescente em até 6 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e 

juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). RESUMO DA INICIAL: Em 

12/04/2013, a Executada firmou perante à Exequente empréstimo 

representado pela Cédula de Crédito Bancário – Linha de Financiamento 

BNDES PSI nº 0883664-7, no valor financiado de R$ 13.110,00 (Treze mil 

cento e dez reais), para pagamento em 60 (sessenta) meses, com 6 (seis) 

prestações trimestrais e 54 (cinquenta e quatro) mensais, com primeiro 

vencimento em 15/07/2013 e último vencimento em 15/04/2018. Ocorre que 

a Executada se encontra inadimplente desde a 9ª prestação vencida em 

15/07/2014, constituindo-se em mora perante o Exequente, ocasionando o 

vencimento antecipado do pacto, restando, por decorrência lógica, 

indubitável a configuração da correlata inadimplência, uma vez que não 

honrou com o pagamento da dívida. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de que, independentemente da 

realização ou não da penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias 

para opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo 

especificado, será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente Laura 

Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041453-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 1041453-22.2018.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO 

DA PARTE EXEQÜENTE(S): CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS e BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO (A,S): COMERCIO DE 

PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME CITANDO(A,S): COMERCIO DE PNEUS 

CENTRO OESTE EIRELI - ME - CNPJ: 05.817.172/0001-76 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/11/2018 VALOR DO DÉBITO: 17.760,63 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que não havendo 

pagamento será expedido mandado de penhora e o senhor Oficial de 

Justiça efetuará a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder 

a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. FICA 

A DEVEDORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADA de que o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de embargos também será contado a 

partir da data de expiração do prazo deste edital. FICA, AINDA, 

DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade de depositar em juízo 

apenas 30% da execução (valor principal + custas + honorários) e o valor 

remanescente em até 6 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e 

juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). RESUMO DA INICIAL: Em 

12/04/2013, a Executada firmou perante à Exequente empréstimo 

representado pela Cédula de Crédito Bancário – Linha de Financiamento 

BNDES PSI nº 0883664-7, no valor financiado de R$ 13.110,00 (Treze mil 

cento e dez reais), para pagamento em 60 (sessenta) meses, com 6 (seis) 

prestações trimestrais e 54 (cinquenta e quatro) mensais, com primeiro 

vencimento em 15/07/2013 e último vencimento em 15/04/2018. Ocorre que 

a Executada se encontra inadimplente desde a 9ª prestação vencida em 

15/07/2014, constituindo-se em mora perante o Exequente, ocasionando o 

vencimento antecipado do pacto, restando, por decorrência lógica, 

indubitável a configuração da correlata inadimplência, uma vez que não 

honrou com o pagamento da dívida. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de que, independentemente da 

realização ou não da penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias 

para opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo 

especificado, será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente Laura 

Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014943-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 1014943-35.2019.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): BANCO FINASA BMC S.A ADVOGADO 

DA PARTE EXEQÜENTE(S): JAMIL ALVES DE SOUZA e BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO (A,S): RODRIGO GARCIA 

AGREDA FERNANDES DE SOUZA CITANDO(A,S): RODRIGO GARCIA 

AGREDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 029.452.601-31 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/04/2019 VALOR DO DÉBITO: 9.361,85 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para, no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que não havendo 

pagamento será expedido mandado de penhora e o senhor Oficial de 

Justiça efetuará a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder 

a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. FICA 

A DEVEDORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADA de que o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de embargos também será contado a 

partir da data de expiração do prazo deste edital. FICA, AINDA, 

DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade de depositar em juízo 

apenas 30% da execução (valor principal + custas + honorários) e o valor 

remanescente em até 6 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e 

juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). RESUMO DA INICIAL: Pelo “Contrato 

de Financiamento” nº 0240537145, celebrado entre as partes em 

29/11/2018, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no 

valor líquido de R$ 8.400,33 (oito mil quatrocentos reais e trinta e três 

centavos), que deveria ser pago em 60 prestações no valor de R$ 304,60 

(trezentos e quatro reais e sessenta centavos) cada uma, cujo 

vencimento da primeira estava previsto para o dia 29/12/2018 e da última 

para o dia 29/11/2023, sendo este valor destinado à aquisição de um 

veículo alienado fiduciariamente , marca HONDA, modelo NXR 160 BROS 
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GÁS, ano 2017/2017, chassi 9C2KD1000HR023673, placa QBO3656, cor 

PRETA e renavam nº 1122901906. Ocorre, entretanto, que o(a) 

Requerido(a) não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, 

deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 29/01/2019, cuja 

mora está devidamente comprovada pela inclusa notificação extrajudicial, 

conforme artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 13.043/2014, podendo ser requerida contra o 

devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, independentemente da realização ou não da penhora, terá(terão) o 

prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. Não havendo 

resposta no prazo especificado, será decretada a revelia com nomeação 

de Curador Especial. Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003239-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARON RIBEIRO MORAES FILHO (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 0003239-47.2016.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO DA 

PARTE EXEQÜENTE(S): FABIULA MULLER, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI e BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO (A,S): GARON 

RIBEIRO MORAES FILHO CITANDO(A,S): GARON RIBEIRO MORAES FILHO 

- CPF: 282.688.998-24 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/01/2016 

VALOR DO DÉBITO: 252.304,36 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA 

PARTE DEVEDORA para no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da 

expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), 

ressaltando que não havendo pagamento será expedido mandado de 

penhora e o senhor Oficial de Justiça efetuará a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA, AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo apenas 30% da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o valor remanescente em até 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 

RESUMO DA INICIAL: A Executada, necessitando de capital para 

implementar sua atividade, procurou o Banco do Brasil S/A para financiar 

insumos e serviços. Por ocasião foi entabulado a Cédula Rural Pignoratícia 

n° 40/01016-3, no valor de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais). 

Em função do negócio entabulado o Exequente tornou-se credor de citada 

quantia, acrescida dos encargos contratuais e legais, previstos no título 

em questão. No entanto, o Executado deixou de adimplir os pagamentos a 

que se obrigam. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) 

executado(a,s) de que, independentemente da realização ou não da 

penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 

embargos. Não havendo resposta no prazo especificado, será decretada 

a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 22 de janeiro 

de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036787-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIADANY NUNES DE HOLANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036787-41.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ERIADANY NUNES DE HOLANDA Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para responder no 

prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011990-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011990-21.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARCOS ANTONIO CARDOSO 

DOS SANTOS REU: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, 

considerando que a parte requerente não fez comprovação da 

necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de 

sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a 

necessidade. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da 

Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela 

acostados no feito. Necessário se faz fazer comprovação de seus 

rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que 

ninguém sobrevive do nada, sendo que a última anotação em sua CT se 

deu 2012. A falta de anotação em Carteira de Trabalho, somente indica 

que a pessoa não está registrada em nenhum serviço, mas não se reputa 

ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma 

ou de outra forma. Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar 

patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que 

disponde do referido ocasionará perda de seus direito básicos e tal fato 

deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo 

de quinze dias, proceder a comprovação de recolhimento da guia de 

distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou 

não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo 

comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do 

benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002330-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BENEDITA DE LAMONICA BOMFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002330-46.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ADAIR BENEDITA DE 

LAMONICA BOMFIM REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTOS Vistos, etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. 

Anote-se a tramitação de idoso. Compulsando os autos verifica-se a 

impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da 

ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco 

de resultado útil ao processo restou evidenciado. De plano não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para 

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não cabe 

neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, diante dos 
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encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que os 

referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a conceder 

a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para 

excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do 

Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 

Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a 

mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de 

desconsiderar esta autorização. Considerando que desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002349-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO VIEIRA LINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002349-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOAO 

BOSCO VIEIRA LINS Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

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

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

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002356-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBIA ZEBINA BENITH VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002356-44.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: LIBIA ZEBINA BENITH VIEIRA Vistos, etc. Certifique-se sobre 

a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

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

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

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002363-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE FATIMA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002363-36.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: WILSON DE FATIMA RIBEIRO Vistos, etc. Certifique-se sobre 

a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 
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NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

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

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

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002367-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILSON RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002367-73.2020.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: MAILSON RODRIGUES DE MORAES 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002363-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE FATIMA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002363-36.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: WILSON DE FATIMA RIBEIRO Vistos, etc. Certifique-se sobre 

a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

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

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

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002367-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILSON RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002367-73.2020.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: MAILSON RODRIGUES DE MORAES 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 
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propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1052330-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.01.20

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036678-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARJORI LOIDE BEDRESKE PETRENKO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036678-27.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: MARJORI LOIDE BEDRESKE PETRENKO Vistos, 

etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir seus 

efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VIII do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036678-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARJORI LOIDE BEDRESKE PETRENKO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036678-27.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: MARJORI LOIDE BEDRESKE PETRENKO Vistos, 

etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir seus 

efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VIII do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE DA COSTA FERMINO 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUCILENE DA COSTA FERMINO e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006272-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DO AMARAL FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006272-57.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CAIO CESAR DO AMARAL 

FERNANDES REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Intime-se a parte 

requerida para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o 

pedido do autor feito no mov. 28191393. Após, concluso. Int. Cuiabá, 22 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009626-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA JOSETTI 

DA SILVA GUIMARAES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA 

GUIMARAES e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052958-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA BOSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1052958-73.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JAKELINE APARECIDA BOSSI 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SANTANDER Vistos etc. 

Analisando os autos, verifico que apenas o banco Santander foi citado. 

No entanto, no pólo passivo existe outro demandado, a empresa ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A. São pessoas jurídicas distintas e em 

relação a esta sequer verifiquei a expedição de mandado de citação. 

Desta forma, ainda não está aperfeiçoada a triangulação processual, 

motivo pelo qual determino a expedição de mandado de citação, com 

urgência, à ré ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, para 

cumprimento da liminar e para que, querendo, responsd no prazo legal. 

Determino ainda que se corrija o pólo passivo, com a alteração para o 

demandado correto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A. 

Decorrido o prazo, concluso. Cite-se. Int. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026059-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SERRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026059-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: MARCOS PAULO SERRA DA SILVA Vistos etc. Cumpra-se 

com urgência e INTEGRALMENTE o requerido BANCO FINASA BMC S.A., o 

já determinado nas decisões de mov. 2198723 e 26506177, no prazo de 5 

(cinco) dias, e desde já, para o caso de descumprimento, o que vem se 

reiterando nestes autos, FIXO MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS 

REAIS), limitada em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), valor aproximado 

da mora purgada. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002258-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002258-59.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Após, estando 

regular o acima determinado, emende a parte autora a inicial, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o contrato da 

operação mencionada preambularmente, assinado pela parte requerida e 

onde conste a cláusula de alienação fiduciária, uma vez que referido 

documento não foi juntado com o pedido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE DA COSTA FERMINO 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUCILENE DA COSTA FERMINO e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024200-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE DA COSTA FERMINO 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUCILENE DA COSTA FERMINO e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058144-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. T. R. L. (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS DILIGENCIA PARA OFICIAL 

DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058161-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO OAB - SP241999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. W. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1058161-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VIRGINIA 

MARIA WERNECK Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada na 

presente ação, contra VIRGINIA MARIA WERNECK, igualmente qualificada. 

Infere-se da peça inicial que o autor requereu a busca e apreensão de 01 

(um) veículo MARCA/MODELO: FIAT/UNO EVO VIVACE(Celebration6) 1.0 

8v FLEX 4P (AG) Completo ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO: 2015/2016 

COR: VERMELHA PLACA: PWO5865 CHASSI: 9BD19515ZG0717344 

RENAVAM: 1061139872, com o argumento de que o devedor encontra-se 

inadimplente com parcelas do contrato celebrado entre as partes. 

Extrai-se que a presente ação foi devidamente instruída com o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte devedora. Dessa forma, uma vez 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3º, do Decreto-lei n. 911/69, 

DEFIRO LIMINARMENTE, e, por conseguinte, determinando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão do bem, depositando-se o mesmo em mãos dos procuradores 

do demandante, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação, SENDO VEDADA A 

SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO o veículo, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. Saliento 

que se o objeto da ação estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo demandante. Cite-se a parte executada para a purgação 

da mora no prazo de 5 dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias, a 

contar da execução da liminar (§ 3º do art. 3º do mesmo diploma). Defiro 

os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas do 

demandante. Com o cumprimento positivo da busca e apreensão do 

veículo, bem como procedida a citação do demandado, CERTIFIQUE-SE o 

decurso de prazo para purgar a mora, bem como da contestação, 

devendo a Secretaria promover os impulsos processuais subsequentes. 

Desde já, consigno que na hipótese da apreensão do bem requerido, e 

não citado o demandado, aguarde-se o decurso de prazo para 

contestação, e caso não seja apresentada contestação, certifique-se e 

cite-se por Edital. Outrossim, caso o demandado não tenha sido citado e o 

bem não seja apreendido, intime-se o credor para informar onde o bem 

pode ser encontrado, bem como para promover a citação do demandado, 

em 15 dias. Ademais, caso a citação seja positiva, todavia o veículo não 

tenha sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não havendo 

contestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Como medida 

prévia ao cumprimento da busca e apreensão, deve ser comprovado o 

pagamento das custas processuais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058910-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057911-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO DE SOUZA AMORIM (EXECUTADO)

 

PARA A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS DEPOSITAR DILIGENCIA PARA 

OFICIAL DE JUSTIÇA
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Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1060077-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADINE JACINTHO ARANTES OAB - GO39679 (ADVOGADO(A))

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

RODOLFO BARBOSA SOARES OAB - GO37343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONE CESAR DIONISIO (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060043-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. &. R. L. -. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. U. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060043-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): AGUIAR SILVA & RINO LTDA - 

EPP RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Embora não haja impedimento 

legal para concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, a medida só 

deve ser acolhida se demonstrada, de modo cabal, a situação de 

comprometimento financeiro da sociedade econômica, através de 

demonstrativos objetivos da sua real situação como inatividade e situação 

de prejuízos, entre outros aspectos. No caso em comento a requerente 

firmou declaração de hipossuficiência, todavia tal declaração necessita 

estar acompanhada de outros indicativos, caso contrário não produzir a 

presunção de veracidade à alegada hipossuficiência, conforme, inclusive, 

restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº. 

481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem 

fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais”. Diante disso, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os balancetes contábeis dos 

últimos 03 (três) meses ou cópia da declaração de imposto de renda 

recente, ou qualquer outro documento capaz de comprovar a 

hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se. Oportunamente, tornem 

conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001864-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAFE CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Intimar a 

parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias promova o pagamento 

para a diligência do Oficial de Justiça. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014090-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014090-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RUBIA AUXILIADORA 

CORILLO MUNHOES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

e RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014090-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014090-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RUBIA AUXILIADORA 

CORILLO MUNHOES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

e RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028433-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEIA GONCALVES DA SILVA PORTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028433-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME, CLEIA 

GONCALVES DA SILVA PORTO Vistos. Processo pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias 

(ar t .  290 do NCPC) real ize o Exequente a  dev ida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 
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cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 19 de setembro 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017331-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI (EXECUTADO)

GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Intimar a 

parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias promova o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004054-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTASAR LOPES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004054-56.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BALTASAR LOPES FERREIRA 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BALTASAR LOPES FERREIRA e 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004054-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTASAR LOPES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004054-56.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BALTASAR LOPES FERREIRA 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BALTASAR LOPES FERREIRA e 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016446-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE NUNES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016446-62.2017.8.11.0041 AUTOR: ATAIDE NUNES PINTO 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. ATHAIDE NUNES PINTO, parte 

devidamente qualificada na inicial, ajuizou a presente Ação de Revisão 

Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação em 

Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, 

Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC, em face de BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada e representada. Após tramitação regular do feito no Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, após o julgamento da 

exceção de incompetência impetrada pelo Requerido, o feito foi 

encaminhado à Comarca de Cuiabá-MT (ID. 7347205 – págs. 37/39) e 

distribuído a esta Unidade Judiciária. O processo encontra-se apto ao 

julgamento no estado em que se encontra, entretanto, os documentos 

anexados a contestação estão ilegíveis, razão pela qual determino a 

intimação do requerido para em quinze (15) dias trazer aos autos os 

referidos documentos, sobretudo o contrato firmado entre os litigantes, 

sob pena de presumirmos verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo Autor. A SECRETARIA PROMOVA JUNTO AO SISTEMA O 

CADASTRAMENTO DOS PROCURADORES INDICADOS NOS AUTOS. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de maio de 2017 Jorge Iafelice dos 

Santos Juiz de Direito

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

Processo Número: 1056124-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ FARIAS DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

 

PARA A PARTE AUTORA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055653-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE MELLO MONTEIRO ROTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOURA DA SILVA OAB - MT2863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003049-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003049-62.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SARA GRAZIELA PINTO 

FERNANDES DE OLIVEIRA REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA e 

BANCO PAN para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003049-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003049-62.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SARA GRAZIELA PINTO 

FERNANDES DE OLIVEIRA REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA e 

BANCO PAN para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

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

Processo Número: 1030152-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENALCI MARIA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030152-44.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BENALCI MARIA DE ASSUNCAO 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BENALCI MARIA DE ASSUNCAO e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

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

Processo Número: 1030152-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENALCI MARIA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030152-44.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BENALCI MARIA DE ASSUNCAO 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BENALCI MARIA DE ASSUNCAO e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034711-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. BORGES DE MOURA - ME (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE BORGES DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034711-15.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: C. H. BORGES DE MOURA - ME, CARLOS HENRIQUE 

BORGES DE MOURA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 
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desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e C. H. BORGES DE MOURA - ME e outros para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034711-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. BORGES DE MOURA - ME (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE BORGES DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034711-15.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: C. H. BORGES DE MOURA - ME, CARLOS HENRIQUE 

BORGES DE MOURA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e C. H. BORGES DE MOURA - ME e outros para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034711-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. BORGES DE MOURA - ME (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE BORGES DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034711-15.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: C. H. BORGES DE MOURA - ME, CARLOS HENRIQUE 

BORGES DE MOURA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e C. H. BORGES DE MOURA - ME e outros para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029772-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029772-21.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes FABIO DOS SANTOS CONCEICAO e 

BANCO BRADESCO SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029772-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029772-21.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes FABIO DOS SANTOS CONCEICAO e 

BANCO BRADESCO SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029269-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DOS REIS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029269-97.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AGNALDO DOS REIS E SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 
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conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes AGNALDO DOS REIS E SILVA e BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029269-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DOS REIS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029269-97.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AGNALDO DOS REIS E SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes AGNALDO DOS REIS E SILVA e BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021290-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLISMAHN SANTOS DO MONTE OAB - MT20902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021290-55.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ABILIO PEREIRA DE ANDRADE 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ABILIO PEREIRA DE ANDRADE e 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021290-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLISMAHN SANTOS DO MONTE OAB - MT20902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021290-55.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ABILIO PEREIRA DE ANDRADE 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ABILIO PEREIRA DE ANDRADE e 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011961-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011961-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011961-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011961-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO Vistos etc. Assumi, há 
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duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031922-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031922-72.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ARLETE DE SOUZA SANTOS Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos o Autor pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito (19836284), sendo 

desnecessária a anuência do réu, eis que ainda não foi citado. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência 

da ação formulada pela parte Autora, fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Eventuais custas processuais 

pela parte autora. DETERMINO o recolhimento imediato do mandado de 

busca e apreensão se expedido. No mais, existindo eventual restrição no 

veículo objeto do litigio, proceda-se a devida baixa, mediante as cautelas 

de estilo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo, facultado eventual desentranhamento de 

documentos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060780-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060780-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MIZAEL RIBEIRO DA SILVA Vistos etc. A constituição em 

mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada expedida 

por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do 

título, a critério do credor. Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69. A notificação sempre deve ser dirigida ao endereço do cliente, 

que consta no contrato. Sabe-se que não é necessário o recebimento 

pessoal da notificação pelo cliente neste caso, bastando apenas o 

recebimento da notificação, porém somente se a notificação foi 

direcionada ao endereço constante no contrato. Caso outro, seria 

considerada válida para comprovação da mora a notificação enviada a 

endereço diverso do contrato se o recebimento da notificação for pessoal, 

ou seja, se constasse a assinatura do Devedor. Por esta razão, tendo em 

vista que a correspondência de notificação do Requerido foi encaminhada 

à endereço diverso do que consta no contrato, nos termos do art. 330, I, 

do NCPC, deve o Autor emendar a inicial para trazer aos autos 

comprovante válido de notificação sob pena de indeferimento desta, em 

quinze 15 (quinze) dias. No mesmo prazo deverá promover o efetivo 

recolhimento/regularização das custas e taxa judicial em 15 (quinze) dias 

(art. 290, NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 744194 Nr: 41216-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos verifico que a parte Exequente requereu a 

suspensão do feito em face da inexistência de bens penhoráveis em nome 

da parte Executada.

Sendo assim, DEFIRO a suspensão dos autos nos termos postulados, 

razão pela qual remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no 

art. 921, inciso III, c.c. o §2º do CPC.

Antes, porém, ressalto que a execução ficará suspensa por um ano (art. 

921, § 1º, do CPC), a partir do qual automaticamente começará a correr a 

prescrição intercorrente, independentemente de novo despacho, a não 

ser que a parte se manifeste expressamente, após o período de um ano, 

demonstrando expressamente e pontualmente a alteração da situação 

econômica do devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou 

indicando bens à penhora.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum 

Permanente de Processualistas Civis): “O prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente um ano 

após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º).”.

Por fim, mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 289414 Nr: 9941-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA VEIGA BERTAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos verifico que a parte Exequente requereu a 

suspensão do feito em face da inexistência de bens penhoráveis em nome 

da parte Executada.

Sendo assim, DEFIRO a suspensão dos autos nos termos postulados, 

razão pela qual remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no 

art. 921, inciso III, c.c. o §2º do CPC.

Antes, porém, ressalto que a execução ficará suspensa por um ano (art. 

921, § 1º, do CPC), a partir do qual automaticamente começará a correr a 

prescrição intercorrente, independentemente de novo despacho, a não 

ser que a parte se manifeste expressamente, após o período de um ano, 

demonstrando expressamente e pontualmente a alteração da situação 

econômica do devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou 

indicando bens à penhora.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum 

Permanente de Processualistas Civis): “O prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente um ano 

após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º).”.

Por fim, mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 
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excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817042 Nr: 23479-62.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN ULISSES ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197-A

 Fica deferido vistas dos autos para parte requerida pelo prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878807 Nr: 16004-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYSON ANDERSON CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197-A

 Fica deferido vistas dos autos pelo prazo de 10 dias pela parte ré

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363083 Nr: 32754-11.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUIOMI MORI, YASHUHIRO ARAKI, MASSUMI MORI 

ARAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS NAKAMURA - 

OAB:155393/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Isso posto, julgo procedente o pedido inicial, e condeno o réu a pagar em 

favor da parte autora a importância que se apurar em liquidação, 

correspondente à diferença de 20,36% mais 0,5% de juros sobre os 

saldos existentes em janeiro de 1989, somente na conta de poupança cuja 

data-base tenha ocorrido na primeira quinzena de janeiro de 1989.

Sobre os valores assim apurados incidirá acréscimo de a) correção 

monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a 

mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as 

diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na 

forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do 

efetivo pagamento.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I do CPC.

P. R. I. C.

Cuiabá, 20/01/2020.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 366145 Nr: 4655-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ANTONIO DAS NEVES, JOSE MONTEIRO DA 

CRUZ, LUIS CARLOS DE CASTRO, VALDEMAR JOSÉ CARDOZO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte esequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a 

impugnação e os cálculos apresentados pelo executado às fls. 208/248.

Após, concluso.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 341925 Nr: 12194-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENAS DE FIGUEIREDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:31084-A, WILSON 

SALES BELCHIOR - OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423881 Nr: 8139-83.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARINHO LEMOS DOS SANTOS 

- OAB:15982, JESSENER SEVERO - OAB:65.519 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A

 Isso posto, julgo procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o 

requerido BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento à parte autora da 

diferença resultante da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN 

(41,28%), a partir de março/1990, devidamente atualizada pelo IGPM e 

acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do 

Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês, tudo a ser 

apurado em liquidação de sentença.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I do CPC.

P. R. I. C.

Cuiabá, 20/01/2020.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 84639 Nr: 2271-72.1983.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO STRELOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:3343A, VALTER VICENTE LEON - OAB:70137/SP

 Vistos etc.

Considerando que até a presente data, não foram encontrados bens de 

propriedade do Executado, que sejam passíveis de penhora, remeta-se o 

processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

expressamente e pontualmente a alteração da situação econômica da 

parte devedora a permitir nova tentativa de penhora online, ou indicando 

bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis):

 "O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 29556 Nr: 893-85.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON SUBTIL RODRIGUES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORIVAL DE SOUZA - 

OAB:4818/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos verifico que a parte Exequente requereu a 

suspensão do feito em face da inexistência de bens penhoráveis em nome 

da parte Executada.

Sendo assim, DEFIRO a suspensão dos autos nos termos postulados, 

razão pela qual remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no 

art. 921, inciso III, c.c. o §2º do CPC.

Antes, porém, ressalto que a execução ficará suspensa por um ano (art. 

921, § 1º, do CPC), a partir do qual automaticamente começará a correr a 

prescrição intercorrente, independentemente de novo despacho, a não 

ser que a parte se manifeste expressamente, após o período de um ano, 

demonstrando expressamente e pontualmente a alteração da situação 

econômica do devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou 

indicando bens à penhora.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum 

Permanente de Processualistas Civis): “O prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente um ano 

após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º).”.

Por fim, mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 798644 Nr: 5035-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA LIVRO ABERTO LTDA, 

DOMINGOS SERGIO BARRETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos verifico que a parte Exequente requereu a 

suspensão do feito em face da inexistência de bens penhoráveis em nome 

da parte Executada.

Sendo assim, DEFIRO a suspensão dos autos nos termos postulados, 

razão pela qual remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no 

art. 921, inciso III, c.c. o §2º do CPC.

Antes, porém, ressalto que a execução ficará suspensa por um ano (art. 

921, § 1º, do CPC), a partir do qual automaticamente começará a correr a 

prescrição intercorrente, independentemente de novo despacho, a não 

ser que a parte se manifeste expressamente, após o período de um ano, 

demonstrando expressamente e pontualmente a alteração da situação 

econômica do devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou 

indicando bens à penhora.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum 

Permanente de Processualistas Civis): “O prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente um ano 

após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º).”.

Por fim, mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 756390 Nr: 8486-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO PEREIRA DE MORAES, ALDERICO FORCELINI, 

EDMUNDO FERREIRA DA COSTA, FABIANE BLANCO E SILVA, FERNANDA 

DE ANDRADE GONÇALVES ROTHER, HEBE DE FIGUEIREDO DANTAS, 

LUCIVANDA RAMOS PINTO, VITOR HUGO DOS SANTOS, NATALICIO 

JOSE DO CARMO, YOLANDA FERRACIN BURALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA CORRÊA DE 

VASCONCELOS - OAB:15.688-A - MT, TERESA CELINA DE ARRUDA 

ALVIM - OAB:22.129/PR

 Vistos.

Intimem-se os autores para se manifestarem nos autos acerca das fls. 

331/681, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos narrados pela parte Executada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 785543 Nr: 39408-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 MACHADO BUFFET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos verifico que a parte Exequente requereu a 

suspensão do feito em face da inexistência de bens penhoráveis em nome 

da parte Executada.

Sendo assim, DEFIRO a suspensão dos autos nos termos postulados, 

razão pela qual remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no 

art. 921, inciso III, c.c. o §2º do CPC.

Antes, porém, ressalto que a execução ficará suspensa por um ano (art. 

921, § 1º, do CPC), a partir do qual automaticamente começará a correr a 

prescrição intercorrente, independentemente de novo despacho, a não 

ser que a parte se manifeste expressamente, após o período de um ano, 

demonstrando expressamente e pontualmente a alteração da situação 

econômica do devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou 

indicando bens à penhora.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum 

Permanente de Processualistas Civis): “O prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente um ano 

após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º).”.

Por fim, mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 
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CNGCGJ.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 787821 Nr: 41750-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 765038 Nr: 17716-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA A. TEIXEIRA MATSUBARA ME, 

LAZARA APARECIDA TEIXEIRA MATSUBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS 

- OAB:10408, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - OAB:16078/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos verifico que a parte Exequente requereu a 

suspensão do feito em face da inexistência de bens penhoráveis em nome 

da parte Executada.

Sendo assim, DEFIRO a suspensão dos autos nos termos postulados, 

razão pela qual remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no 

art. 921, inciso III, c.c. o §2º do CPC.

Antes, porém, ressalto que a execução ficará suspensa por um ano (art. 

921, § 1º, do CPC), a partir do qual automaticamente começará a correr a 

prescrição intercorrente, independentemente de novo despacho, a não 

ser que a parte se manifeste expressamente, após o período de um ano, 

demonstrando expressamente e pontualmente a alteração da situação 

econômica do devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou 

indicando bens à penhora.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum 

Permanente de Processualistas Civis): “O prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente um ano 

após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º).”.

Por fim, mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 770461 Nr: 23483-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.M.RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME, 

LUIZ MÁRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 751887 Nr: 3674-60.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEZIHEL NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT, MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - 

OAB:25620/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239.766/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 733508 Nr: 29753-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OTAVIANO DE ARAÚJO BASTOS - 

COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE SUCATAS EM GERAL, JOAO 

OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Analisando os autos verifico que a parte Exequente requereu a 

suspensão do feito em face da inexistência de bens penhoráveis em nome 

da parte Executada.

Sendo assim, DEFIRO a suspensão dos autos nos termos postulados, 

razão pela qual remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no 

art. 921, inciso III, c.c. o §2º do CPC.

Antes, porém, ressalto que a execução ficará suspensa por um ano (art. 

921, § 1º, do CPC), a partir do qual automaticamente começará a correr a 

prescrição intercorrente, independentemente de novo despacho, a não 

ser que a parte se manifeste expressamente, após o período de um ano, 

demonstrando expressamente e pontualmente a alteração da situação 

econômica do devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou 

indicando bens à penhora.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum 

Permanente de Processualistas Civis): “O prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente um ano 

após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º).”.

Por fim, mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 907019 Nr: 34910-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CESAR MACIEL 

MENESELLO - OAB:13146, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - 

OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 815440 Nr: 21886-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFERMAQ COMÉRCIO DE FERRAGENS E 

MÁQUINAS LTDA -ME, JOÃO BATISTA DE CARVALHO, ANTONIO 

AUGUSTO DA COSTA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a arte autora para se manifesta sobre a cessão de crédito 

anunciada. Não havendo impugnação, proceda-se a retificação do polo 

ativo da ação, assim como de seus advogados.

 Após, deverá o autor manifestar nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

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

Processo Número: 1002279-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002279-35.2020.8.11.0041 AUTOR(A): OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. Defiro a AJG. Trata-se de medida cautelar 

de exibição de documentos, baseada no poder geral de cautela do juiz, 

preparatória para apresentação dos documentos relacionados a contrato 

de empréstimo em nome da parte Requerente OTOMAR PEREIRA DE 

PEREIRA, tendo previsão na forma indicada nos artigos 396 e 397 do CPC. 

Houve demonstração de que a parte autora tentou obter 

administrativamente o documento que quer ver exibido. Os argumentos 

vertidos pela Autora demonstram a legitimidade da pretensão, advindo daí 

o fumus boni iuris. No mesmo diapasão, uma vez que o documento 

solicitado, não pode ser sonegado pelo Banco Requerido, pois a Autora 

tem direito a tomar conhecimento dos fatos ali registrados e a recusa na 

apresentação consubstancia o periculum in mora. Diante disso, defiro a 

liminar pretendida para determinar que o Réu BANCO BMG S.A apresente 

em Juízo cópia dos documentos elencados na inicial, na forma prevista 

nos artigos. 396 e 398 do CPC. Cite-se o Requerido para que no prazo de 

05 (cinco) dias, cumpra a determinação, apresentando os documentos 

pretendidos ou provando que não os possui ou não tem a obrigação legal 

de apresentá-los, sob pena de presumirmos aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela Autora. Intime-se. Expedindo o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002292-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO APARECIDO CARNEIRO BARROS (EXECUTADO)

RODIDU TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002292-34.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: RODIDU TRANSPORTES LTDA - ME, ROGERIO 

APARECIDO CARNEIRO BARROS Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte RODIDU 

TRANSPORTES LTDA - ME e outros, nos termos do art. 829 do CPC/2015, 

para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo 

providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 

avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não 

localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 
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termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007331-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI (EXECUTADO)

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS CESAR KAWASAKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007331-17.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME, LUIS CESAR 

KAWASAKI, CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI Vistos etc. A 

empresa executada está em recuperação judicial, consoante decisão 

juntada nos autos, e naquela o magistrado da recuperação suspendeu 

todas as ações executivas contra a demandada, por 180 dias, informando 

o exequente que está habilitando o crédito no juízo da recuperação. Desta 

forma, determino a suspensão deste feito para todos os executados, 

indeferindo o pedido de prosseguimento aos coobrigados eis que isso só 

causaria tumulto processual. Anote-se a suspensão. Int. Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004982-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REU)

EDER SOUSA DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004982-61.2017.8.11.0002 

AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RÉU: ANDREA RODRIGUES 

DO NASCIMENTO, EDER SOUSA DO NASCIMENTO Vistos. Trata-se de 

ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta por Banco 

Santander (Brasil) S.A. em face de Andrea Rodrigues do Nascimento e 

Eder Sousa do Nascimento, pretendendo ser reintegrado na posse do 

imóvel descrito na inicial. Pois bem. Em consulta ao Sistema PJe e ao sítio 

eletrônico do TJMT, constatei a existência de ação de obrigação de fazer 

com tutela provisória de urgência, onde figuram, em polos invertidos, as 

mesmas partes da presente lide, a qual atualmente tramita perante a 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, sob o n°. 

1002581-69.2017.8.11.0041, de onde denoto estar evidente a vinculação 

entre a causa de pedir e o objeto das ações. Isso porque, o contrato de 

alienação fiduciária que resguarda a reintegração da posse do imóvel sub 

judice é objeto da demanda que tramita naquela vara, de modo que, 

entendo que as ações estão não só intimamente atreladas, como 

potencialmente apresentam prejudicialidade entre si. Efetivamente, o 

Código de Processo Civil traz a regra de prevenção na qual estabelece 

que o juízo prevento será aquele em que tenha ocorrido primeiro o registro 

ou a distribuição da petição inicial (CPC - art. 59). Nesse passo, à vista de 

que a ação de obrigação de fazer foi distribuída em 01/02/2017, ao passo 

que a presente ação de reintegração de posse foi distribuída em 

30/06/2017, o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT é prevento para processar e julgar a presente demanda. Posto 

isso, declino de minha competência para processar e julgar a presente e 

determino o encaminhamento dos autos a 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, nos termos da fundamentação supra, diante da 

conexão destes autos com a ação n°. 1002581-69.2017.8.11.0041. 

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029447-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSY ANDREIA SANTES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029447-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RÉU: ROSY ANDREIA 

SANTES VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra 

ROSY ANDREIA SANTES DO NASCIMENTO ambos já devidamente 

qualificadas nos autos. O Autor relata que se tornou credor da antiga 

proprietária do imóvel na quantia de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil 

reais) em abril de 2015, em decorrência de contrato de cédula de crédito 

com pacto de alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. Sustenta 

que por inadimplência da Ré, deu início ao procedimento de execução 

extrajudicial do contrato e consolidou a propriedade do imóvel em seu 

favor. Afirma, ainda, que mesmo após os trâmites da execução 

extrajudicial, a Ré se recusa a desocupar o imóvel. Ao final, requer 

liminarmente que seja deferida a reintegração de posse do imóvel objeto 

da lide. É O NECESSÁRIO. DECIDO. O presente feito cuida-se de ação 

submetida ao critério de competência absoluta (“ratione personae” e 

“ratione materiae”), instituído pelo art. 1º, I, do Provimento nº 004/2008/CM, 

porquanto a matéria debatida funda-se em revisão de contrato de 

alienação fiduciária em garantia e da emissão de Cédula de Crédito 

Imobiliário (CCI). O §1º do inciso I do art. 1º do citado Provimento, à guisa 

de exemplificação, aponta expressamente para as ações “oriundas de 

abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento 

mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de 

duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de dívida”, como sendo é exclusiva das 

Varas Especializadas em Direito Bancário. No mesmo sentido, tem decidido 

as demais Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do E. TJMT, in 

verbis: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA 2ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - ARTIGO 1º, 

INCISO I, § 1º, DO PROVIMENTO DE Nº 04/08/CM - CONFLITO ACOLHIDO - 

COMPETÊNCIA DECLINADA. Nos termos do Provimento nº 04/08/CM, artigo 

1º, I, § 1º, é competente a Vara Especializada em Direito Bancário, para o 

julgamento dos feitos que versem sobre consórcio. Precedentes. CC, 

34785/2012, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 
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Julgamento 04/10/2012, Data da publicação no DJE 17/10/2012 CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA 20ª VARA CÍVEL DE FEITOS 

GERAIS E JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA - VARA 

DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Nos termos 

do Provimento nº 04/08/CM, artigo 1º, I, § 1º, é competente a Vara 

Especializada em Direito Bancário, para o julgamento dos feitos que 

versem sobre consórcio.CC, 30178/2011, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Data do Julgamento 01/03/2012, Data da publicação no DJE 

30/03/2012. ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM, bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA deste Juízo para uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de estilo, 

realizando-se a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. P.I. 

C. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009762-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SCHILES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1009762-24.2017.8.11.0041 AUTOR: PEDRO SCHILES RÉU: 

AYMORE Vistos. Defiro à Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Em 

decisão prolatada no Recurso Especial n.º 1.578.526/SP, o Supremo 

Tribunal de Justiça reconheceu a repetitividade das matérias envolvendo 

controvérsia acerca da abusividade de cobrança, em contratos bancários, 

de serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem dado em garantia: (...) Determino a suspensão, em todo o território 

nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora 

afetada (cf. art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), (...) de acordo com as 

circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo. (Recurso 

Especial nº 1.578.526). Por essa razão, tratando-se de processo que 

dispensa a fase instrutória e que poderia ser julgado liminarmente, nos 

termos do art. 332, caput, do NCPC, determino o seu sobrestamento até 

manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. 

Intime-se e cumpra-se Cuiabá (MT), 29 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001666-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA REIS LEITE DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1001666-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: MARILZA REIS LEITE DE PAULA Vistos. Nos termos do 

art. 64, § 1º, declaro a incompetência desse Juízo para julgar a presente 

demanda. Isto pois, as ações de busca e apreensão fundamentadas em 

contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária devem ser 

propostas no domicílio do réu, tendo em vista o princípio da facilitação da 

defesa do consumidor, nos termos da Súmula nº. 297 STJ. Portanto, 

considerando que os dados constantes no contrato, o domicílio da 

Requerida estaria sediado em Nobres – MT (Documento ID. 4658742), 

remeta-se o processo àquela Comarca. Intime-se. Cuiabá/MT, 25 de janeiro 

de 2017 Jorge Iafelice dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033974-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE BRITO DE SOUZA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1033974-75.2018.8.11.0041 APELANTE: ELOISE BRITO DE 

SOUZA APELADO: BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de Cumprimento 

Sentença onde o Devedor BANCO BMG S.A cumpriu a obrigação 

efetuando o depósito do valor devido. Considerando a satisfação integral 

do débito pelo devedor, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO. Expeça-se o alvará para levantamento do valor 

consignado em juízo em favor do Credor ELOISE BRITO DE SOUZA, com 

transferência para a conta bancaria indicada. Em seguida, arquivem-se 

imediatamente os autos. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011382-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ TOLEDO PIZZA (AUTOR(A))

ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

HELIOMAR CORREA ESTEVES (REU)

LEIVA RONDON ESTEVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1011382-03.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELAINE LUIZA NUNES 

DA SILVA MORAES, JUAREZ TOLEDO PIZZA REU: BANCO BRADESCO, 

HELIOMAR CORREA ESTEVES, LEIVA RONDON ESTEVES Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação de 

Propriedade Fiduciária, cumulada com pedido de Tutela Antecipada, 

proposta por ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES, qualificada nos 

autos, e por JUAREZ TOLEDO PIZZA, também qualificado, contra 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., KIRTON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., e HSBC ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO, todos qualificados, alegando, em síntese, o seguinte, que 

firmaram contrato com o requerido HSBS Administradora de Consórcios, 

para compra, com alienação fiduciária em garantia, de um apartamento 

localizado nesta cidade, no Edifício Marselha, com endereço na Avenida 

Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, nº 626, com área total de 

164,5245 m², e que na segunda semana do mês de março de 2019 tiveram 

conhecimento de que o referido imóvel havia sido consolidado em nome do 

réu e lavado a leilão extrajudicial. Afirmaram que o valor financiado pela 

empresa de consórcios foi de R$ R$ 80.605,64 (oitenta mil, seiscentos e 

cinco reais e sessenta e quatro centavos), para pagamento em 100 

parcelas no valor de R$ 834,08 (oitocentos e trinta e quatro reais e oito 

centavos) mensais, e que o apartamento, na época do negócio foi 

avaliado, para que fosse dado em garantia, em R$ 275.000,00. Aduzem 

que pagaram 92 (noventa e duas) parcelas do financiamento, restando 

apenas 8 parcelas, totalizando R$ 6.674,64, cujos pagamentos ficaram 
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atrasados em razão de problemas de saúde pelos quais passava a autora 

Elaine. Disseram ainda, que não tinham conhecimento de que a empresa 

HSBC Consórcios havia passado seu controle social para o demandado 

Kirton, e depois este havia sido incorporado pelo Bradesco, então 

passaram a ser cobrados por telefone por este último, e que em data de 

11/03/2019 e 12/03/2019, receberam via Correio notificações, informando 

o réu, que seria realizado Leilão Público para alienação do Imóvel dado em 

garantia, localizado na Avenida Presidente Marques, n° 626, Edifício 

Marselha Ap. 1001, c/direito a 1 vaga na garagem box n° 04. Área priv. 

123,74 m2. Matr. 30743 do RI Local, 1ª Praça marcada para o dia 

21.03.2019 às 15h00 no valor de R$ 364.246,64 e 2ª Praça para o dia 

28/03/2019 no valor de R$ 167.400,00 pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Milan, 

e que só aí tiveram conhecimento de atos praticados de forma irregular 

pelo réu Bradesco. Ainda mencionaram que as parcelas cobradas quando 

da notificação eram as de número 66, 67, 68, 69 e 70, que já estavam 

pagas por débito automático; que havia irregularidade porque o ofício por 

eles recebido foi feito em nome do requerido HSBC, que já havia fechado 

suas atividades e alterado sua denominação para Kiton e que tiveram 

grave prejuízo pois houve a consolidação em nome do credor de um 

apartamento de R$ 275.000,00, quando sua dívida era de apenas R$ 

6.674,64. Por tudo isso pediram antecipação de tutela a fim de que fosse 

autorizado o depósito judicial das parcelas que entenderam devidas, 

totalizando os R$ 6.674,64, e no mérito a anulação da retomada 

extrajudicial do imóvel financiado, e ainda a suspensão do leilão para a 

venda do bem. Proferida decisão no mov. 20302983, foi indeferido o 

pedido de tutela provisória, e dela foi interposto agravo de instrumento 

(mov. 20899200). No mov. 21423815 o réu Banco Bradesco apresentou 

contestação, aduzindo, em síntese, preliminar de impugnação à justiça 

gratuita, preliminar de falta de interesse de agir, preliminar de indeferimento 

da petição inicial e, no mérito, sustenta que todas as notificações foram 

devidamente feitas para o cumprimento da obrigação contratual e que não 

pagaram o débito no prazo legal, motivo pelo qual o imóvel foi vendido em 

procedimento regular, pugnando pela improcedência do pedido. 

Impugnação no mov. 21972166, na qual se pediu tutela de urgência para 

se determinar o não registro da consolidação, uma vez que o imóvel havia 

sido arrematado, e ainda denunciando à lide os arrematantes. Veio aos 

autos, no mov. 23108760, informação sobre o agravo de instrumento, que 

foi acolhido e dado provimento para que fosse averbado na margem da 

matrícula do imóvel a existência desta demanda. Pela decisão de id. 

26636352 foi deferido o pedido de denunciação à lide feito pelos autores, 

tendo os denunciados oferecido contestação no mov. 27751325, 

acompanhada de documentos. É o necessário relato. Decido. A matéria 

comporta julgamento antecipado da lide, a prova é toda documental, o feito 

está suficientemente instruído, o que passo a fazer, porém, cumpre-me de 

início analisar as preliminares trazidas pelas contestações. PRELIMINAR 

DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Resta prejudicada porque no 

mov. 18922058 os autores recolheram as custas processuais, juntando o 

comprovante, não sendo beneficiários da assistência judiciária gratuita. 

Rejeito. PELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR A matéria alegada 

nessa preliminar confunde-se com o mérito, e nele será analisada, pois é 

ali que examinarei a regularidade do procedimento de venda extrajudicial. 

Rejeito. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Em que pese 

a inicial ser extremamente confusa, os documentos trazidos com ela, e 

posteriormente nos autos, são mais do que suficientes para a análise da 

quaestio. Rejeito. MÉRITO No mérito o pedido é totalmente improcedente. 

Com efeito, à toda prova, os autores tentam com o judiciário chancela para 

corrigir sua inércia em não honrar com os compromissos assumidos 

quando obtiveram crédito da parte ré para a aquisição do imóvel vendido 

extrajudicialmente por falta de pagamento. Inicialmente, esclareço que não 

tem qualquer interesse para o deslinde da questão se o Consórcio HSBC 

foi incorporado pela empresa Kirton, e posteriormente incorporadas, 

vendidas, compradas, ou cedidas de qualquer forma para o réu Bradesco. 

A aquisição pelo Bradesco de todas as operações de pessoa física do 

HSBC no Brasil era pública e notória, fato divulgado amplamente pela 

imprensa, não podendo os autores se escoimar nessa ignorância (que 

influencia alguma há para a matéria), até mesmo porque eles sabiam de tal 

fato, prova disso é que nos mov. 18780761 da inicial eles juntam um boleto 

do consórcio emitido pelo banco réu Bradesco, isso em fevereiro de 2018. 

A única coisa que importa para a resolução da lide posta é saber se os 

autores estavam ou não adimplentes com as parcelas do financiamento e, 

em caso de inadimplência, se a venda extrajudicial obedeceu ao 

regramento da Lei nº 9.514/97, apenas isso! De proêmio já se observa que 

os autores estavam inadimplentes com suas obrigações pois confessam 

na própria inicial, e no decorrer do processo, que deviam 8 parcelas do 

financiamento, totalizando, portanto, uma dívida de R$ 6.674,00. Nessa 

condição, sabiam que o não pagamento poderia acarretar o início do 

procedimento para a venda extrajudicial do imóvel, consoante as cláusulas 

décima quarta e seguintes do instrumento particular com força de 

escritura pública pelos autores assinado e trazidos com a exordial (mov. 

18780239). Pois bem! O artigo 26 da Lei nº 9.514/97 diz que: Art. 26. 

Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o 

fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do 

imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o 

fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente 

constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do 

competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a 

prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os 

juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os 

encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 

imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Em 

relação às exigências do artigo acima transcrito, havia dívida vencida e 

não paga, como visto. A própria parte autora traz, com a exordial (mov. 

18780745) a notificação a eles feita, pelo Bradesco, com data de 

expedição de 06/03/2019, informando que a propriedade do imóvel 

financiado havia sido consolidada àquela instituição, e seria levada à 

leilão, com 1ª data em 21/03/2019, e 2ª data em 28/03/2019, e mais, 

naquela notificação havia ciência expressa de que eles poderiam exercer 

o direito de preferência na aquisição do imóvel até o evento do 2º leilão 

público presencial e “on-line”, pelo preço correspondente ao valor da 

dívida. Ainda na exordial os autores juntam o ofício em que o réu Bradesco 

solicita ao 2º Registro de Imóveis de Cuiabá a notificação daqueles para 

que efetuasse o pagamento de parcelas vencidas, que importava na data 

o valor de R$ 5.667,49. O Cartório expediu aquela intimação, conforme 

observo do doc. trazido pelos autores na exordial no mov. 18780775, no 

dia 25 de julho de 2018 (isso quase um ano antes do primeiro leilão). Os 

autores foram devidamente intimados para purgar a mora no dia 

28/08/2018, e não o fizeram (mov. 25307040 de 22/10/19). Novamente 

foram cientificados pelo Bradesco, quando intimados do 1º e 2º leilão, 

(mov. Id. 18780745 da exordial), com data de expedição de 06/03/2019, 

informando que a propriedade do imóvel financiado havia sido consolidada 

àquela instituição, e seria levada à leilão, com 1ª data em 21/03/2019, e 2ª 

data em 28/03/2019, e mais, naquela notificação havia ciência expressa 

de que eles poderiam exercer o direito de preferência na aquisição do 

imóvel até o evento do 2º leilão público presencial e “on-line”, pelo preço 

correspondente ao valor da dívida. Nada fizeram! Não era muito mais fácil 

purgar a mora do que propor a ação judicial? Os próprios autores 

informam ainda que estavam sendo cobrados insistentemente pelo réu, 

por telefone, mesmo assim nada fizeram, sabiam da dívida. Desta forma e 

pelo fundamentado, entendo que está correto o procedimento de alienação 

extrajudicial do bem imóvel mencionado na prefacial, não houve nulidade 

alguma a macular-lhe, preenchendo os requisitos da Lei nº 9.514/97. Pelo 

exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito. Condeno os 

autores no pagamento das custas e despesas processuais, e ainda 

honorários advocatícios, que fixo, haja vista o preenchimento dos 

requisitos do artigo 85, § 2º, I e III, do CPC, em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, para o advogado da parte ré Bradesco, e 20% sobre 

o valor atualizado da causa para o advogado dos denunciados à lide. 

Deixo de condenar os autores na litigância de má-fé por entender não 

estarem preenchidos os pressupostos para tanto, tendo eles exercido o 

seu direito de ação. Determino a baixa na averbação, junto à matrícula do 

imóvel, da existência desta ação. Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas devidas. P. R. I. C. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042718-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DAIANE OLEINICZAK LIRA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto ao cumprimento do acordo haja vista que seu pagamento se daria 

em 10/12/2019, sob pena de considerar o feito devidamente realizado 

ensejando sentença com julgamento do mérito declarando o pleito 

QUITADO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019950-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA BRUNO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para encartar aos autos o comprovante de 

pagamento da Guia de expedição de certidão -sendo que o pagamento 

deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; Certidão de Distribuição p/ processos de 

execução art.828, caput CPC, no prazo de 05(cinco) dias, ou indicar em 

qual ID o referido comprovante está encartado, sob pena de desistência 

de realização do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012906-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA VEIGA MACEDO BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do 

patrono da PARTE REQUERIDA, impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora da decisão de ID 

2438616 para o devido cumprimento das determinações ali estampadas 

cujo teor vem a seguir transcrito, bem como quanto ao contido na petição 

da parte autora de ID 24530313: Vistos etc. Intimem-se as partes para que 

se manifestem expressamente quanto à possibilidade de composição 

amigável entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide. Após, certifique-se o necessário e 

retornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002300-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002300-11.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002285-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002285-42.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002211-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CATARINA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002211-85.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002282-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO RONNIE DAS DORES AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002282-87.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002297-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002297-56.2020.8.11.0041 Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002302-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA LEITE DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002302-78.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001089-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA BISPO DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001089-37.2020.8.11.0041. Vistos etc. Diante das alegações 

da requerida, constantes da contestação apresentada no Id 28200067, 

intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se expressamente acerca da informação de pagamento da 

parcela com vencimento em 14/11/2019, bem ainda, manifeste-se 

especificamente acerca do documento acostado no Id 28200069. 

Determino ao banco requerente que mantenha o veículo apreendido nesta 

Comarca de Cuiabá/MT. Decorrido o prazo, voltem-me os autos em 

conclusão, imediatamente. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037615-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTO REI DA HUNGRIA (AUTOR(A))

ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a 

PROPOSTA DE HONORÁRIOS do Sr. Perito, desta feita impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar os advogados 

das partes para manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias quanto a 

proposta de Honorários periciais ora encartada consubstanciada na 

quantia de R$ 4.420,00 sob pena de concordância tácita.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054373-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO ROSA SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA APARECIDA ROSA BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1054373-91.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista o 

acordo firmado entre as partes ao Id 27733996, intime-se a parte 

requerente para comprovar nos autos a restituição do veículo MARCA 

TOYOTA, MODELO COROLLA GLI UPPER 1.8 FLEX 16V, CHASSI 

9BRBLWHE2H0090968, PLACA QBB9418, RENAVAM 1101829335, COR 

BRANCO, ANO 16/16, ao requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo, retornem-me os autos em conclusão. Le/Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022517-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022517-17.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002353-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES HENRIQUE BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002353-89.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 
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arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-20 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Processo Número: 1004052-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXCIPIENTE)

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXCEPTO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004052-86.2018.8.11.0041. Vistos etc. Intimem-se os 

excipientes para manifestarem acerca da contestação apresentada pelo 

banco, contida no Id 21374463, no prazo legal. Após, certifique-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014484-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014484-38.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Serasajud, visto que este juízo não 

possui acesso junto ao referido sistema. II – Indefiro o pedido de consulta 

de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui convênio com 

o referido sistema. III – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais 

ao Cartório Eleitoral, tendo em vista que este Juízo não possui convênio 

com o referido Sistema. IV – Defiro a consulta dos dados cadastrais da 

requerida pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para 

tanto, procedo à consulta: - Benedita Maria da Silva – CPF nº 

010.645.211-85. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, promovendo a citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002498-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON JOSE DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

PEDRO GUILHERME POLETTO DE OLIVEIRA OAB - 017.982.471-60 

(REPRESENTANTE)

ANDREA CRISTINA POLETTO DE OLIVEIRA OAB - 295.987.008-52 

(REPRESENTANTE)

CONCEICAO APARECIDA POLETTO DE OLIVEIRA OAB - 710.023.086-15 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002498-48.2020.8.11.0041 Vistos etc. I - Intime-se a 

exequente Agência de Fomento de Mato Grosso - Desenvolve MT para 

regularizar a sucessão processual do espólio do executado Anilton José 

de Oliveira, de acordo com as exigências determinadas em lei, prescritas 

nos artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, que 

determinam em caso de falecimento de uma das partes, não a simples 

comprovação da morte da parte, mas sim, a identificação de quem serão 

os sucessores que irão atuar no polo passivo da demanda. Dessa forma, 

o executado deve ser representado, judicialmente, nos termos da 

legislação processual vigente da seguinte forma: a) pelo Inventariante, 

juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, se o 

inventário ainda estiver em andamento; b) por qualquer herdeiro, juntando 

cópia do Formal de Partilha, se o inventário já estiver sido concluído e os 

bens penhorados estiverem incluídos nos bens arrolados; c) por qualquer 

herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento dos valores, 

pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de declarações 

com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, se o 

inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos nos 

bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros. 

Assim, cumpra o douto patrono da exequente, no prazo de 30 dias, com o 

acima determinado, tomando as providências necessárias no sentido de 

regularizar o polo passivo da demanda, bem como traga a exequente 

informações acerca do inventário. II - Por conseguinte, intime-se a 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010856-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME BEZERRA DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010856-70.2018.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital junto ao Id 25125594, tendo em vista que o 

exequente não promoveu à tentativa de citação do executado no 

endereço localizado junto ao sistema Infojud, consoante Id 24253351. 

Assim sendo, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 22 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032654-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO ARAUJO RIBEIRO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 289 de 812



Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032654-53.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro novamente 

o pedido de baixa do gravame do veículo de Id 27092780, por se tratar de 

averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da própria 

alienação fiduciária. Assim, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Ademais, deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em 

vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àquele órgão. II - Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida junto ao Id 

26611978, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032556-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO RAMOS CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032556-39.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro o pleito de ID 

21498218 tendo em vista que a suspensão disposta no art. 921, III do 

Código de Processo Civil, é aplicada quando o devedor não possui bens 

penhoráveis, o que não representa o caso dos autos, visto que foram 

localizados bens do executado junto ao Renajud, ID 18551595, e, após 

intimado o exequente a se manifestar, este apenas pleiteou a suspensão 

da ação pela não localização de bens penhoráveis, sem sequer analisar 

os autos. Ressalto que a suspensão do andamento não tem o condão de 

eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de 

processos na secretaria. Devendo o exequente buscar a satisfação de 

seu crédito, utilizando-se de todos os meios legais existentes. Desta 

forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para manifestar expressamente quanto à 

desistência ou não dos bloqueios efetuados pelo sistema Renajud junto ao 

ID 18551595, posto que se realmente pretende a manutenção destes 

bloqueios, deverá diligenciar com as respectivas penhoras, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado desistente de tais 

bloqueios/penhoras, de extinção da ação e arquivamento dos autos. 

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433680 Nr: 16124-88.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELANO SOARES GONDIM ME, DELANO SOARES 

GONDIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Certifico que a impugnação de fls. 14/16 apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1018303 Nr: 31079-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIL PRADO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida do executado no 

prazo da prescrição do título, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC.Condeno o exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 326454 Nr: 26103-94.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação à fl. 136, proceda-se a baixa das restrições 

veiculares de transferência efetuadas via Sistema Renajud junto à fl. 95.

II – Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta:

 - João Lopes - CPF nº 445.537.228-87.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

intimação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959870 Nr: 4761-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANE FIORI DA SILVA - 

OAB:15.381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RODRIGO SCOPEL - OAB:40004OAB/SC

 Intimar o advogado RODRIGO SCOPEL, OAB/RS 40.004 a regularizar sua 

representação processual nos autos, no prazo de 05 (cinco dias), tendo 

em vista que seu substabelecimento não advém de advogado com 

procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818547 Nr: 24886-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA DE MANTOVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS, OAB/MT 20853-A e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, 

OAB/MT 20732-A a regularizarem sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734140 Nr: 30418-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MG 79.757, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:16108/MT, 

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973-O, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA, OAB/MT 15.999-B a regularizar sua representação 

processual, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716403 Nr: 10282-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DA SILVA TADANO, 

ELAINE LESCANO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:3541-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado RODOLFO RUIZ PEIXOTO, 

OAB/MT 15.869 a regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455376 Nr: 26581-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO L. F. T. REFORMAS CIVIS - 

COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA, LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimo o exequente para se manifestar sobre os resultados das consultas 

nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem ainda, 

promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751889 Nr: 3676-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDELCIO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DE VECCHI SEVIERO - 

OAB:22895

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogad THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA, OAB/MT 21.589 a regularizar sua representação processual, 

ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743113 Nr: 40058-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ROCHA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS, OAB/MT 20853-A e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, 

OAB/MT 20732-A a regularizarem sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771893 Nr: 24977-33.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON BARBOSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado SÉRGIO SCHULZE, OAB/MT 

16.807-A a regularizar sua representação processual, ante a ausência de 

procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76706 Nr: 1676-19.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 

LTDA, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, JOSÉ GARCIA NETO, 

FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA, CARLOS ANTÔNIO DE 

BORGES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 291 de 812



SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4.474/MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - 

OAB:OAB/MT 16.394, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado LUIZ CARLOS EHRET 

GARCIA, OAB/MT 16.394 a regularizar sua representação processual, 

ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203299 Nr: 18004-09.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA COELHO MARTINS, LUIZ 

ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS, NOISE SANTOS DE FIGUEIREDO, 

REGINA LÚCIA DE FIGUEIREDO MONTEIRO, HILVANETE MONTEIRO 

FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA, OAB/MT 4.677 a regularizar sua representação 

processual, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203303 Nr: 18005-91.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA COELHO MARTINS, LUIZ 

ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS, REGINA LÚCIA DE FIGUEIREDO 

MONTEIRO, NOISE SANTOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

WAGNER MOREIRA GARCIA - OAB:9268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR A KARASIAKI - 

OAB:6448/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.895/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA, OAB/MT 4.677 a regularizar sua representação 

processual, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269540 Nr: 1840-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO ANTELO E SILVA, CIRLENE DE 

CAMPOS DUARTE ANTELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELLO SILVA - OAB:17802/MT

 Intimar a advogad ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA, OAB/MT 

9.993-B a regularizar sua representação processual nos autos, no prazo 

de 05 (cinco dias), tendo em vista que seu substabelecimento não advém 

de advogado com procuração nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281396 Nr: 6539-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR - OAB:9.674/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR, OAB/MT 9.674 a regularizar sua representação processual, ante 

a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349656 Nr: 20024-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO, 

PAULO SERGIO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS, OAB/MT 13.991-A a regularizar sua representação 

processual, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813131 Nr: 19612-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA SOARES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada LUZIA ANGELICA A. 

GONÇALVES, OAB/MT 9.802 a regularizar sua representação processual, 

ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867953 Nr: 7913-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO ROCHA DE PAULA - ME, EDNALDO 

ROCHA DE PAULA, EMERSON ROCHA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16.755, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT, SILVIANA MILENE DOS 

SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada ROSEANY BARROS DE LIMA, 

OAB/MT 7.959 a regularizar sua representação processual, ante a 
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ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797515 Nr: 3896-91.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:OAB/MT 5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, o qual não conseguiu intimar o 

executado da penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC sendo que, em 

caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte requerida a ser 

cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar aos autos o 

comprovante de pagamento das diligências para condução do Oficial de 

Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16059 Nr: 2000-33.2001.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMILSO MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, o qual não conseguiu intimar o 

executado da penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do CPC sendo que, em caso 

de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte requerida a ser cumprido 

VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar aos autos o comprovante 

de pagamento das diligências para condução do Oficial de Justiça em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim de dar celeridade 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076120 Nr: 58045-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, JOSÉ 

RICARDO LAURINDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre 

as certidões NEGATIVAS dos Oficiais de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do CPC sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da 

parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora 

encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line”. a fim de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826904 Nr: 32804-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. S. DA SILVA, GIOVANNI SAVIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133422 Nr: 18957-41.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA HURTADO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801385 Nr: 7816-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL MUSTAFA FARES ME, NABIL MUSTAFA 

FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 
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de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376711 Nr: 12770-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA VEÍCULOS LTDA, ELIZEU MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidãoPARCIALMENTE POSITIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC sendo que, em caso de apresentação de NOVO 

ENDEREÇO da parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a 

parte autora encartar aos autos o comprovante de pagamento das 

diligências para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o 

art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias on line”. a fim de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66997 Nr: 4598-23.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO IRGANG LTDA, OMAR 

MARTINEZ IRGANG, ROBERTO MARTINEZ IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746564 Nr: 43776-61.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA CARLONI PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:5.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto ao LAUDO PERICIAL encartado aos autos as 

fls.182/203, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042261 Nr: 42610-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA, 

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101539 Nr: 11137-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JISSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 

EPP, MARIO LUCAS SILVA CAMARGO, UBERALDO FERREIRA DA SILVA, 

MARINA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB: 20927/O MT, BRENO MENDES TAQUES - OAB:15.025/MT, 

NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT/18.290

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349738 Nr: 20149-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS, ANDRÉIA 

FLOR SANTOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 CERTIFICO que o recurso de apelação de fls. 114/117 foi protocolizado 

tempestivamente, sendo o apelante/executado representado pela 

defensoria pública do Estado De Mato Grosso, nomeada às fls. 69.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte apelada se manifestar sobre o de 

Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162569 Nr: 36977-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS DA SILVA ROCHA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802209 Nr: 8673-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098717 Nr: 10059-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME, KELLY BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondências no qual informa que:''Não existe o nº ''.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049106 Nr: 45985-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE JESUS LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação por Negativa Geral de fls. 103/107, 

apresentada nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

referida Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341035 Nr: 18006-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERT ERIC SUSUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, APOLINARIO GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito das devoluções dos AR's de 

CITAÇÃO devolvidos pela ECT, em que informa: "AUSENTE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1215671 Nr: 10128-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PECHARKI, CELIO PECHARKI , 

VADIOMIR PICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:56.918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

11/12/2019) onde informa que depende de diligência realizada por 

terceiros, sendo que a deprecata permanece paralisada desde setembro 

de 2019, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de devolução da CP no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804908 Nr: 11372-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, SILVANO 

ALOÍSIO WIEGERT, NELMO JOSÉ WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10636, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893294 Nr: 25414-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANPISCINAS - REVENDA DE PISCINAS E 

ACESSÓRIOS LTDA EPP, MARCO AURÉLIO AVELLAR VIEIRA , MARIA 

CAROLINA SIGRIST DE SIQUEIRA AVELLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO COIMBRA 

GUILHERME FERREIRA - OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar a respeito da 

devolução da carta precatória da Comarca de Três Lagoas /MS de fls. 

96/122, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para, em igual prazo, 

intimar a autora para comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. em Direito 

Bancário a fim de retirar a Carta Precatória expedida para a Comarca de 

CAMPO GRANDE-MS e comprovar nos autos a devida distribuição nos 

termos legais ou encartar nos autos o comprovante de preparo para 

distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de desinteresse no 

cumprimento da deprecata, e no prosseguimento da ação, ensejando 

sentença de extinção do feito nos termos do art.485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793945 Nr: 251-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACONDA A. DE V. E TURISMO LTDA., 

AMORÉSIO AMARAL CARDOSO, VICENTE AURÉLIO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385/MT, SILVIO GOMES CAMPOS - OAB:24861/O

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 246

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

BEM COMO PARA MANIFESTAR QUANTO A PETIÇÃO DE FLS 258/287, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821009 Nr: 27225-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PC LTDA, 

CELIA CLAUDIA BUENO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para comprovar nos autos 

a devida publicação do edital em jornal local de ampla circulação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358610 Nr: 28948-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOSÉ DE CARVALHO MIGUEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

quanto a Certidão de fls 129, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10615. desta feita tendo em vista tratar-se de ação de execução de 

honorários não há o que se falar em intimação pessoal haja vista que o 

próprio advogado é a parte exequente interessada e não manifestou nos 

autos quanto a certificação do decurso de prazo, desta feita impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar no prazo de 05 (cinco)dias quanto a certificação 

do decurso expedida, sob pena de exitinção da ação de cumprimento de 

sentença nos nos do art.924 IV do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82151 Nr: 7114-55.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUZA LUIZA CANDIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74955 Nr: 4998-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140037 Nr: 27370-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA 

LTDA, LUIS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para providenciar o 

pagamento de custa da certidão que corresponde ao artigo 828 do CPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066360 Nr: 53821-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYAN ADILSON DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA encartada aos 

autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito e extinção 

nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845733 Nr: 49388-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TADEU NOGUEIRA ABURAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Galhardo Ferreira 

Aburad - OAB:OAB/MT 21.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MCHADO - OAB:16.227-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl. 173, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792794 Nr: 46883-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS LEITE JUNIOR -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos (protocolo datado em 

20/03/2019) requer de dilação de prazo (10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146081 Nr: 29975-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO GOMES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Certifico e dou que a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA foi 

apresentada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto ao referido no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724452 Nr: 20113-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVINO GONÇALVES DA SILVA, CARLOS FREDERICK 

S. I. DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, JUVINO GONÇALVES DA SILVA - OAB:2534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 Certifico e dou que a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA foi 

apresentada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto ao referido no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000836-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACIEL BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1000836-54.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos observo que apesar de não ter sido realizada a 

citação do executado por Oficial de Justiça, as partes firmaram acordo, 

acostado no Id 9390765, constando assinatura do executado. Desta 

forma, tenho que tomou ciência dos termos da ação o executado ao firmar 

sua assinatura no acordo. Assim, dou-o por citado. Considerando a notícia 

do exequente de que o executado descumpriu os termos do acordo, aliado 

ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 

836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução. Ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora online constante da petição de Id 19209127 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado, planilha acostada no Id 192091129, - R$ 

42.493,89 (quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e três reais e 

oitenta e nove centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao executado: Marcelo Maciel Barbosa – 

CPF nº 861.049.851-49, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência 

da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002894-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIS CINTRA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002894-30.2017.8.11.0041. Vistos etc. 
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Defiro o pedido de Id 24238963 e suspendo o presente feito pelo prazo de 

01 (um) ano. Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, 

pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002192-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002192-79.2020.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que no contrato junto ao Id 28178081 não 

constam os dados do requerido, assim sendo, intime-se o requerente para 

emendar a inicial, comprovando os dados do requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. II – Intime-se ainda o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023852-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DALL AGNOL (EXECUTADO)

THAYS REGINA SCHMIDT (EXECUTADO)

PRM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023852-71.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro 

o pedido do exequente contido na petição de Id 26115031, para penhora 

de imóvel de propriedade dos executados, matriculado sob nº 84.621 junto 

ao Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária desta Capital, tendo em vista que o referido imóvel 

foi financiado pela Caixa Econômica Federal, contendo cláusula de 

alienação fiduciária. II – Defiro o pedido do exequente, contido no Id 

24532468. E para tanto, procedo à consulta de bens de propriedade dos 

executados, junto aos sistemas Renajud (Detran/MT) e Infojud (Receita 

Federal): - RPM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda – CNPJ nº 

08.692.678/0001-94; - Rodrigo Dall Agnol – CPF nº 000.015.261-70 e - 

Thays Regina Schmidt – CPF nº 923.680.851-49 Diante da inércia dos 

executados, apesar de devidamente citados para pagamento do débito, 

aliado ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso 

I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução. Ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora online constante da petição de Id 24532468 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado, planilha acostada no Id 192091129, - R$ 

452.879,11 (quatrocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e 

nove reais e onze centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes aos executados: RPM Comércio de 

Produtos Alimentícios Ltda – CNPJ nº 08.692.678/0001-94, Rodrigo Dall 

Agnol – CPF nº 000.015.261-70 e Thays Regina Schmidt – CPF nº 

923.680.851-49, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044515-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BENEDITO LEITE OAB - MT27059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1044515-36.2019.8.11.0041 Decisão interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação Ordinária de Cobrança para Pagamento de Seguro de Vida c/c 

Danos Morais e Antecipação de Tutela cujo objeto é que seja quitado o 

débito pela seguradora em virtude do falecimento do contratante e 

indenização por dano moral. Distribuída a demanda para vara uma das 

varas de feitos gerais, o M.M. Juiz declinou de sua competência em favor 

de uma das varas especializadas em direito bancário. Entretanto, nos 

termos do provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo 

passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente 

do polo processual que ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, 

artigo 1º, do supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, 

com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no 

art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Assim, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do pólo processual que 
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ocupem, consoante se depreende do comando do inciso I do artigo 1º do 

supramencionado provimento. Assim, tenho que a relação jurídica 

proposta por Fabiane Araújo Simões Passos em face de Banco Bradesco 

S/A e Banco Bradesco, sob análise, não atende às especificações da 

competência desta vara, por não estar em discussão relação 

financeira/bancária, tratando-se tão somente de responsabilidade civil, 

obrigação de fazer e indenização, a declaração de incompetência é 

medida que se impõe. Neste sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL 

DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS 

– INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – 

COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL PARA JULGAR A AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO PROCEDENTE. Considerando que a 

demanda não envolve interesses bancários típicos de relação bancária, 

incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 

004/2008/CM, porque se trata de ação de reparação de danos que 

envolve também a Seguradora, cujo pedido não está cumulado com outro 

de natureza tipicamente bancária. (N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) (grifo nosso) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS 

MATERIAIS (DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES 

POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao ressarcimento por 

danos materiais (despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com 

danos morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura 

securitária, não se enquadra na competência privativa das Varas 

Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de cunho 

exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da 

publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E CONTRATO DE 

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO APELADO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, PELO NÃO PAGAMENTO DA 

ÚLTIMA PARCELA. ALEGAÇÃO DE QUE A NEGATIVAÇÃO É INDEVIDA. 

ABALO MORAL. CONTROVÉRSIA QUE GIRA EM TORNO DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE 

DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO 

ENTRE AS PARTES. MATÉRIA AFETA ÀS CÂMARAS DE DIREITO CIVIL. 

INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL. APLICAÇÃO 

DO DISPOSTO NO ART. 6º, INC. I, DO ATO REGIMENTAL N. 41/2000 E 

ART. 3º, DO ATO REGIMENTAL N. 57/2002. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

REDISTRIBUIÇÃO. "Controvérsia originária que cinge-se à obrigação de 

pagamento de indenização securitária vinculada a Cédula de Crédito 

Bancário para Financiamento de Automóvel, em que não há discussão 

tocante ao direito bancário, de acordo com o entendimento prolatado pelo 

Órgão Especial deste Pretório, no Conflito Negativo de Competência de n. 

2012.045770-1, rel. Des. Fernando Carioni, j. em 18/7/2012. Discussão que 

conta com caráter civil, consoante atos regimentais internos que definiram 

e distribuíram as competências entre as Câmaras deste Tribunal de 

Justiça, imbuídos em não dar amplitude ou alargamento do uso da 

expressão "relação comercial ou mercantil" para alcançar todos os 

contratos que de um modo ou de outro estariam abarcados pela natureza 

ou relação afeta à mercancia, sob pena de inviabilizar o bom andamento e 

celeridade dos caminhos processuais. [..]" (TJSC – Apelação Cível n. 

2013.010211-5, de Tijucas, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 6-5-2014). 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - 

MATÉRIA SEM CUNHO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS 

GERAIS. CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de responsabilização civil e 

ressarcimento por danos materiais e morais contra seguradora que negou 

a respectiva cobertura securitária, não se enquadra na competência 

privativa das Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o 

Provimento nº 004/2008/CM - TJMT. (TJMT – CC, 10324/2011, 

DES.JURACY PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 09/11/2011) (grifo nosso) Isso posto, reconheço e 

declaro a incompetência deste Juízo para continuar processando esta 

demanda, e SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, consoante 

se depreende os termos do inciso II e o caput do artigo 66 do Código de 

Processo Civil, determinando, nos moldes do inciso I e parágrafo único do 

artigo 953 do Código de Processo Civil, a expedição de ofício ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

as cópias necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 

de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002202-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002202-26.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a parcela pela qual foi notificado o 

requerido, encontra-se paga (vencimento em 29/08/2019). Outrossim, 

verifico que a parcela postada na notificação (Id 28180026), é diversa da 

constante na inicial de Id 28180021 - pág. 2 e na planilha de Id 28180025. 

Assim, não é válida a notificação, não restando comprovada a mora do 

requerido. A constituição em mora do requerido é requisito indispensável 

para a propositura da ação de busca e apreensão. Assim, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção. II - No mesmo prazo, intime-se o requerente para regularizar o 

valor dado à causa, visto que é diverso do valor integral devido pelo 

requerido de R$ 25.456,57, conforme próprio extrato de débito de Id 

28180025. Ressalto que ao requerido será oportunizada a purga da mora 

do valor do débito em aberto dado à causa pelo requerente. III - Por 

conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002198-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE TAVARES MAURICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002198-86.2020.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

cópia dos contratos (grupos/cotas: 1550/406; 1505/320; e 1511/102), 

firmados entre as partes e devidamente assinados, que diante da suposta 

inadimplência, ensejou a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. II – 

Compulsando os autos verifico que o requerente não comprovou na 

exordial a mora do requerido. Com efeito, a notificação apresentada junto 

à exordial não consta a(s) parcela(s) em atraso, não restando 

comprovada assim, a mora do requerido, constante no Id 28179601. A 

notificação (via postal, com aviso de recebimento) é requisito 

indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se, o requerente para trazer aos autos a 
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competente notificação extrajudicial da requerida ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. III – Por 

conseguinte, intime-se o requerente para, no mesmo prazo cima, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001992-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA NUNES DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001992-72.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Laura 

Nunes da Mata ingressou com Ação de Revisão Contratual e Anulação de 

Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas 

c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim 

e Spc em face de Banco Toyota do Brasil S/A. Afirma a requerente que 

firmou com o requerido o contrato de financiamento de n. 1508778/16, 

atingindo o montante de R$ 61.440,96, a ser pago em 36 parcelas 

mensais, sendo 35 parcelas no valor de R$ 860,86, e 1 parcela no valor 

de R$ 18.260,86, além do valor pago à vista de R$ 13.050,00, em 

28/10/2016, para aquisição do bem marca TOYOTA, modelo ETIOS HB X 

13L, ano de fabricação/modelo 2016/2017, placa QBE 6578, cor CINZA, 

chassi 9BRK19BT2H2082632, renavam 01102073420. Assevera que há 

incidência de juros abusivos, capitalização mensal de juros, multa 

moratória superior a 2%, comissão de permanência, encargos mais 

abusivos e tarifas administrativas ilegais. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requer a consignação em juízo da parcela 36 vencida no valor 

integral, ou de maneira parcelada no valor que entende devido de R$ 

497,75, ou ainda de maneira parcelada no valor contratado de R$ 860,86 

cada, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a sua manutenção na 

posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os benefícios da 

justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente seja 

autorizada a consignação em juízo da parcela 36 vencida no valor integral, 

ou de maneira parcelada no valor que entende devido de R$ 497,75, ou 

ainda de maneira parcelada no valor contratado de R$ 860,86 cada, que o 

requerido exclua e/ou abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse do bem. 

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no 

contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as 

questões de mérito, incabível neste momento. Temos ainda que, para a 

exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome da requerente 

nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a 

verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe 

expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além 

disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de 

juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se 

sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). 

Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que 

são efetivamente desproporcional. Também, é inviável, apenas com base 

nas provas documentais produzidas pela requerente, presumir que a taxa 

pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. A 

manutenção de posse também se relaciona diretamente à 

descaracterização da mora, e uma vez comprovada, é plenamente devido 

o procedimento judicial de busca e apreensão, consoante Súmula 72 do 

STJ. Assim, a citada manutenção somente é devida quando presente a 

verossimilhança na ilegalidade de encargos incidentes durante o período 

da normalidade contratual. Conforme fundamentos acima, não é verossímil 

a abusividade dos juros remuneratórios, nem da incidência de 

capitalização de juros, logo, não se vislumbra a possibilidade de se 

conceder a manutenção da posse. Ademais, pelo que consta do art. 330, 

§§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a quantia incontroversa diretamente ao 

requerido, conforme segue: “Art. 330 - (...) § 2º Nas ações que tenham 

por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” Por todo 

exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 

do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo o 

valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao 

referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002052-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIOMAR DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002052-45.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Heliomar da 

Rocha ingressou com Ação de Revisão de Cláusula Contratual c/c 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais c/c Repetição do Indébito c/c Tutela Antecipada para 

Consignação em Pagamento em face de Banco Itaucard S/A e Domani 

Distribuidora de Veículos Ltda – Domani Fiat. Afirma a requerente que 

firmou com o Banco requerido o contrato de financiamento para aquisição 

de um veículo em 24/01/2018, que à vista sairia no valor de R$ 45.000,00. 

Efetuou o pagamento à título de entrada de R$ 12.614,00, financiamento o 

valor de R$ 35.233,17, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 

1.035,34. Aduz haver incidência indevida no contrato de serviços de 

terceiros, a venda casada de seguro, registro de contrato, IOF. Assim, em 

sede de tutela antecipada, requer a consignação em juízo da das parcelas 

no valor que entende devido de R$ 931,50, a inversão do ônus da prova, 

bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna a requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

parcelas no valor que entende devido de R$ 931,50. Entretanto, analisar 

os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, juros, taxas e 

encargos a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, 

incabível neste momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o 

requerido abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros de 

crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança 

das alegações somente se materializa quando existe expressa 

contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente 

consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além disso, do teor 

da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que 

são efetivamente desproporcional. Também, é inviável, apenas com base 

nas provas documentais produzidas pela requerente, presumir que a taxa 

pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. Ademais, 

pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a quantia 

incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 330 - (...) § 

2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” Por todo 

exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 

do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo o 

valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao 

referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Citem-se os 

requeridos para, querendo, contestarem o feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, 

ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 

1052298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 

1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002166-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER CRISTOVAO MATOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002166-81.2020.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II – Ainda, tendo em vista que o 

valor dado à causa é diverso do valor integral devido pelo requerido, pois 

os valores vencidos (R$ 3.852,38) somados aos vincendos (34.482,09) 

totalizam a quantia de R$ 38.334,47 (trinta e oito mil e trezentos e trinta e 

quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme próprio extrato de 

débito de Id 28168799, intime-se o requerente para regularizar o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento. Ressalto que ao requerido será oportunizada a 

purga da mora do valor do débito em aberto dado à causa pelo requerente. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002034-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLER MARTINELLI & DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - 721.540.986-49 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002034-24.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

a presente ação de Cumprimento de Sentença Provisório. Assim, intime-se 

o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I, 520 e 523 do CPC. 

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 e 

§2º, 520, ambos do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da 

intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, 

pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 

(quinze) sem o devido pagamento. II – Após, certifique-se o decurso de 

prazo e intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação do 

executado. A/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046685-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1046685-78.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de suspensão de Id 25286655, posto que o requerente 

não providenciou a execução da liminar e consequente a citação válida do 

requerido. Ademais, a suspensão do andamento não tem o condão de 

eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de 

processos na Secretaria. Assim, intime-se o requerente, para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010235-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HIROMI KIKUDA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1010235-10.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 22997508 e suspendo o presente feito pelo prazo de 

01 (um) ano. Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, para 

regularizar o polo passivo da demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014689-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REGINALDO ALVES VIEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYSA ANDREIA IGNACIO OAB - MT25516/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014689-33.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Processo em ordem. Não existem nulidades a serem pronunciadas na 

presente fase. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação. Dou o feito por saneado. II – Ao apresentar defesa à presente 

ação, em sede de embargos à monitória, arguiu o requerido, como matéria 

prejudicial de mérito, a suposta ocorrência de prescrição. Apesar dos 

substanciosos argumentos do requerido em sua defesa, não vejo como 

prosperar. Narra o requerente na exordial que Aduziu que as partes 

celebraram contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 6.638,39, a 

ser pago em 48 parcelas de R$ 246,00. Verifico que o contrato foi firmado 

em novembro/2007, para ser pago em 48 parcelas. Assim, verificando-se 

o prazo prescricional do título que ensejou a ação observo que deve ser 

considerado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante artigo 

206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil. Portanto, tendo sido a ação 

ajuizada em novembro/2016, se deu dentro do prazo prescricional do 

título, considerando-se o último vencimento da parcela do contrato. 

Ademais, como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a 

segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a 

pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do requerente. 

Não tendo transcorrido prazo superior ao do prazo prescricional, não há 

que se falar em ocorrência do instituto da prescrição. Razão pela qual, 

rejeito a prejudicial de mérito de prescrição arguida. Ainda como matéria de 

defesa, alegou o banco preliminarmente, a carência da ação por ausência 

de contrato legível. Considerando que o feito foi inicialmente ajuizado na 

Comarca do Rio de Janeiro e por declínio de competência foi remetido a 

este Juízo, o feito foi digitalizado e distribuído via PJE. Por conta da 

digitalização dos documentos o contrato restou prejudicado, tornando-se 

de difícil leitura. Assim, por ser vício sanável e passível de retificação por 

parte do banco, possibilito ao banco que proceda à juntada de cópia 

legível do contrato ora discutido. Assim, intime-se o banco requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à juntada aos autos de cópia 

legível do contrato ora discutido, de nº 6060994, constante do Id 6869679, 

pág. 05/08. Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046246-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DO SANTO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES PEREIRA LEITE OAB - MT25022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1046246-67.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Conciliação prejudicada, tendo em vista a ausência de proposta de acordo 

por parte do banco requerido. II – Intime-se o banco requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da proposta de acordo 

ofertada pelo requerente nesta audiência. III – Decorrido o referido prazo, 

em permanecendo as partes silentes, intime-se o banco para apresentar 
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contestação, na forma determinada na decisão de Id 25446641, sob as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Em 

seguida, certifique-se e venham-me os autos conclusos, obedecendo a 

ordem cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o 

artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1046573-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1046573-12.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Conciliação prejudicada, tendo em vista a ausência de proposta de acordo 

por parte do banco requerido. II – Intime-se o banco requerido para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da proposta de acordo 

ofertada pelo requerente nesta audiência. III – Defiro o pedido do autor e 

suspendo o feito pelo prazo de 15 (quinze) dias. IV – Decorrido o referido 

prazo, em permanecendo as partes silentes, intime-se o banco para 

apresentar contestação, na forma determinada na decisão de Id 

25628333, sob as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Em seguida, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos, obedecendo a ordem cronológica dos processos da 

Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028408-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA DA SILVA GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1028408-14.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 27472861 e concedo a dilação no prazo de 30 (trinta) 

dias, para o requerente comprovar a mora da requerida, conforme 

determinado na decisão de Id 21339188, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito, por se tratar de requisito para a propositura da 

presente demanda. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041197-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GARCIA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1041197-45.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas, ID 24268666. II – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

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

Processo Número: 1023214-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023214-38.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23565054. II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença constante da 

petição de Id. 23882367. Em vista disso, procedam-se as anotações de 

praxe nos autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da 

ação como cumprimento de sentença, tendo como exequente: Cooperativa 

de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários do Estado 

de Mato Grosso – UNICRED MT, Pedro Sylvio Sano Litvay e Alessandro 

Tarcísio Almeida da Silva e como executado: Mário Pinheiro Esposito Filho. 

Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código. III – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, 

em liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 22 de janeiro de 

2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032390-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032390-70.2018.8.11.0041. Vistos etc. Luiz dos Santos 

ingressou com Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores 

Pagos Indevidamente c/c Pedido de Liminar em face de Banco Safra S/A. 

Afirmou o requerente que firmou com o requerido o uma cédula de crédito 

bancário, em 21/03/2015, no valor de R$ 23.390,00, a ser pago em 48 

parcelas mensais de R$ 817,67, para aquisição do bem marca 
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VOLKSWAGEN, modelo GOL SPECIAL 1.0 8V G6 T2P, cor BRANCA, ano 

de fabricação/modelo 2015/2015, placa QBL 6882, chassi 

9BWAA45U3FP561920, renavam 1043969079. Asseverou que há 

incidência abusiva de CET, capitalização mensal de juros, tarifas 

administrativas ilegais. Assim, em sede de tutela antecipada, requereu a 

consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas no valor 

contratado, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, a sua manutenção na posse do bem, a 

inversão do ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. No 

mérito pleiteou a procedência da ação, com a revisão do contrato e 

restituição do valor pago indevidamente em dobro, bem como a 

condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Protestando pelos meios de prova admitidos, deu 

à causa o valor de R$ 39.248,16 (trinta e nove mil, duzentos e quarenta e 

oito reais e dezesseis centavos). Com a inicial acostou documentos. Em 

decisão interlocutória proferida no Id 15686166, foram concedidos ao 

requerente a inversão do ônus da prova, indeferido o pleito de 

antecipação de tutela determinada a citação do requerido. Regularmente 

citado, consoante aviso de recebimento contido no id 16613677, o 

requerido apresentou defesa, contestação de Id 16998873. Em sua 

defesa impugnou a gratuidade da justiça deferida em favor do autor, no 

mérito refutando os argumentos da exordial, pedindo pela improcedência 

da ação. Intimado o requerente a manifestar sobre a contestação, este 

deixou transcorrer o prazo sem impugnar, consoante certidão de Id 

20863777. Pela decisão de Id 22847771 foram as partes devidamente 

intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo 

apenas o banco manifestado não ter provas a produzir, postulando pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisão contratual 

promovida por Luiz dos Santos em face de Banco Safra S/A, na qual o 

requerente pleiteia a revisão de contrato firmado entre as partes. Afirmou 

o requerente que firmou com o requerido o uma cédula de crédito 

bancário, em 21/03/2015, no valor de R$ 23.390,00, a ser pago em 48 

parcelas mensais de R$ 817,67, para aquisição do bem marca 

VOLKSWAGEN, modelo GOL SPECIAL 1.0 8V G6 T2P, cor BRANCA, ano 

de fabricação/modelo 2015/2015, placa QBL 6882, chassi 

9BWAA45U3FP561920, renavam 1043969079. Asseverou que há 

incidência abusiva de CET, capitalização mensal de juros, tarifas 

administrativas ilegais. Regularmente citado, consoante aviso de 

recebimento contido no id 16613677, o requerido apresentou defesa, 

contestação de Id 16998873. Em sua defesa impugnou a gratuidade da 

justiça deferida em favor do autor, no mérito refutando os argumentos da 

exordial, pedindo pela improcedência da ação. - Da impugnação ao 

deferimento da gratuidade ao autor Em sua defesa, impugnou o banco 

requerido o deferimento da gratuidade ao autor, aduzindo que o mesmo 

não comprovou seu estado de necessidade. Tenho que seu argumento 

não merece guarida. Inicialmente, verifico dentre os documentos 

acostados pelo autor, especificamente o de Id 15593315, qual seja, a 

Declaração de Hipossuficiência, entendo que goza a declaração de 

miserabilidade acostada de presunção relativa de veracidade que deve 

ser desconstituída por prova robusta e cabal. Com efeito, em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Ademais, observo que quando da análise dos 

argumentos do autor na exordial entendeu o Juízo ser o mesmo 

beneficiário da gratuidade da justiça, deferindo-lhe o pedido na decisão de 

Id 15686166, passando a decisão irrecorrida. Além disso, a matéria 

deveria ser alegada em incidente processual, em peça específica para 

esse questionamento, que seria autuado em apartado. Logo, o pedido do 

embargado não merece prosperar. MÉRITO As questões aqui em 

discussão não estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do processo 

no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão contida 

no artigo 355, inciso I do CPC. Da aplicação do código de defesa do 

consumidor – CDC Conforme decisão de Id 15686166, tenho como 

incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, 

invertendo o ônus probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e 

jurídica da requerente. A decisão passou irrecorrida. DA DECLARAÇÃO 

GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS 

ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o 

brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, 

o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos 

os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Dos juros 

remuneratórios A respeito dos juros remuneratórios, seguindo a 

orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ que consolidou sua 

jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios devem observar 

a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Neste 

sentido, cito o precedente da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ. (...) 

AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% 

AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA 

DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM 

RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E 

REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL 

ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA 

COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO 

CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA 

TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ, AgRg no Ag 

967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) Nesse sentido, trago à baila 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às instituições financeiras, 

portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. Súmula nº 297 do STJ. 

No entanto, a sua aplicação depende da comprovação de abusividade. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de 

juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade. Contrato não 

juntado aos autos. Limitação à taxa média do mercado na data da 

contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/04/2011). 

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) 

Possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado na época da contratação, nos moldes do julgamento do REsp 

nº1.061.530 do STJ, representativo da controvérsia (art. 543-C, com a 

redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Todavia, na 

situação concreta, as taxas aplicadas nos empéstimos eram menores do 

que a taxa média de mercado à época. Abusividade dos encargos não 

caracterizada. E, não juntado o instrumento contratual da conta-corrente, 

deve ser observada a taxa média de mercado, até o limite contratual. (...) 

Apelo do banco provido parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2011). O teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às 

taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras 

não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser 

limitados ao percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, 

em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no 

contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, 

praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem 

exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, 

do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como 

parâmetro e não como limite. No caso dos autos, os juros remuneratórios 

incidentes sobre o contrato firmado entre as partes, em 26/03/2015, 

Cédula de Crédito Bancário de nº 0114500010012027, constante do Id 

15593302 foram estipulados em 1,82% ao mês e 24,19% ao ano. Da 

análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, 

inexiste a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a 
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taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo 

que os juros contratados não destoam da média praticada pelo mercado, 

não havendo taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a 

abusividade, sendo que a diferença da taxa mensal é de pouco mais de 

um ponto percentual e a anual de doze pontos percentuais. Taxas de juros 

Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BMW FINANCEIRA S.A. - CFI 0,92 

11,58 2 CIA CFI RCI BRASIL S.A. 0,97 12,33 3 BCO PSA FINANCE BRASIL 

S.A. 1,06 13,47 4 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,06 13,52 5 BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,10 14,04 6 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 

1,26 16,16 7 GOLCRED S/A - CFI 1,28 16,48 8 BCO VOLKSWAGEN S.A 

1,37 17,76 9 BCO GMAC S.A. 1,42 18,43 10 KIRTON BANK 1,46 18,95 11 

FINANC ALFA S.A. CFI 1,50 19,55 12 BCO BRADESCO FINANC. S.A. 1,52 

19,91 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,68 22,13 14 BCO. J.SAFRA S.A. 

1,69 22,31 15 BCO RODOBENS S.A. 1,69 22,31 16 BCO ITAUCARD S.A. 

1,70 22,34 17 BCO BANESTES S.A. 1,76 23,23 18 BCO DO ESTADO DO 

RS S.A. 1,77 23,45 19 BCO DO BRASIL S.A. 1,79 23,66 20 BCO HONDA 

S.A. 1,84 24,51 21 DELER CONSULTORIA S.A. 1,87 24,83 22 PORTOSEG 

S.A. CFI 1,87 24,89 23 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,87 24,95 24 BCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,88 25,06 25 BRB - CFI S/A 1,91 25,48 26 

BCO BRADESCO S.A. 1,91 25,54 27 BCO MAXINVEST S.A. 2,02 27,08 28 

AYMORÉ CFI S.A. 2,04 27,41 29 CARUANA SCFI 2,13 28,77 30 BANCO 

PAN 2,18 29,46 31 BV FINANCEIRA S.A. CFI 2,18 29,51 32 MERCANTIL 

BRASIL FIN S.A. CFI 2,19 29,69 33 CCB BRASIL S.A. - CFI 2,27 30,86 34 

BCO A.J. RENNER S.A. 2,28 31,13 35 BANCO FIDIS 2,37 32,45 36 

SOROCRED CFI S.A. 2,61 36,25 37 OMNI BANCO S.A. 2,67 37,19 38 BCO 

YAMAHA MOTOR S.A. 2,78 38,93 39 FINAMAX S.A. CFI 2,82 39,57 40 

BCO DAYCOVAL S.A 2,97 42,15 41 FINANSINOS S.A. CFI 3,09 44,09 42 

SANTANA S.A. - CFI 3,42 49,72 43 PORTOCRED S.A. - CFI 3,48 50,79 44 

BANCO CIFRA 3,52 51,40 45 OMNI SA CFI 3,86 57,60 46 DACASA 

FINANCEIRA S/A - SCFI 3,89 58,09 Assim, mantenho os juros 

remuneratórios em 1,82% ao mês. - Da capitalização dos juros In casu, 

referente ao contrato firmado entre as partes, em 26/03/2015, Cédula de 

Crédito Bancário de nº 0114500010012027, constante do Id 15593302, 

fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em decorrência da 

diferença operada dos juros mensalmente contratados e os anuais, estes 

de 1,82% e aqueles de 24,19%. Em relação à capitalização dos juros, 

constata-se conforme o disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, 

revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da 

EC nº 32/2001, a capitalização com periodicidade inferior a uma ano é 

plenamente permitida desde que expressamente pactuada. Desta forma, 

quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e houver expressamente 

pactuado acerca da periodicidade da capitalização dos juros, é possível a 

sua cobrança em período inferior ao anual. Quanto à verificação da 

contratação da capitalização o STJ já consolidou em julgamento de 

Recurso Especial Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados 

para referenciar a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, 

inclusive o simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua 

cobrança. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei In casu, referente contrato firmado 

entre as partes, em 26/03/2015, Cédula de Crédito Bancário de nº 

0114500010012027, constante do Id 15593302, a capitalização de juros 

pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual do contrato, 24,19%, é 

maior que doze vezes a taxa mensal pactuada, de 1,82%. Assim, 

mantenho a capitalização na forma contratada. - Do Custo Efetivo Total No 

tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o 

compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por 

pessoa física na contratação de operações de crédito ou de 

arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros 

praticados no contrato. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) 

nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas 

incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a 

ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos 

termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do 

TJDFT. Apesar dos argumentos do autor, a forma de cálculo das 

prestações mensais não pode ser feita com base no percentual indicado 

no contrato pelo Custo Efetivo Total - CET. O CET, criado pela Resolução 

3.517/2008, do Conselho Monetário Nacional, para as operações de 

empréstimos e financiamentos, é composto por pela taxa de juros 

pactuada, acrescida de tributos, tarifas, seguros, emolumentos e todas as 

despesas que o consumidor deve arcar no curso do contrato. Ou seja, 

por abranger outros encargos, além dos juros remuneratórios, é inviável a 

utilização da CET, como percentual para cálculo das prestações mensais, 

mediante simples operação matemática, dividindo o percentual anual por 

doze parcelas. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça tem precedente 

vinculante, em recurso especial repetitivo, no sentido que não há 

ilegalidade na disparidade entre os juros anuais e mensais: "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, 

julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012) Vejamos outros julgados do Superior Tribunal de Justiça neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO 

HIPOTECÁRIO. PREVI. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 

DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. TAXA DE JUROS EM VIRTUDE DE 

DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO E ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE 

EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CORREÇÃO 

DO SALDO DEVEDOR PELA TR. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE 

VINCULAÇÃO A PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. SISTEMA DE 

PRÉVIO REAJUSTE E POSTERIOR AMORTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata a alegada violação ao art. 

535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que a eg. Corte de 

origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram 

submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o 

Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela 

parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas 

necessários à integral solução da lide. 2. É justificável a majoração da taxa 

de juros fixada em 6% ao ano - enquanto o tomador do crédito 

permanecer vinculado ao plano de benefícios -, para 8%, em caso de 

desligamento da relação de emprego mantida com a patrocinadora, 

mormente ante o sensível aumento do risco de inadimplemento na situação 

em epígrafe. 3. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de 

adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, 

demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios, principalmente na 

análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial. 4. 

Não há ilegalidade na estipulação de formas de correção distintas para 

prestações e saldo devedor, devendo ser obedecido o disposto em 

contrato para cada uma delas. No caso dos autos, não há falar em 

aplicação da TR com redutor de 33,54% ou da equivalência salarial para o 

saldo devedor, tendo em vista que o acórdão recorrido consignou que não 

houve previsão contratual de aplicação de tais parâmetros. 5. A Corte 

Especial, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva 

(REsp 1.110.903/PR), firmou-se no sentido de ser legítimo o procedimento 

de reajuste do saldo devedor do mútuo hipotecário antes da respectiva 

amortização. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1199753/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/11/2016, DJe 07/12/2016) "EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA 

FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TAXA REFERENCIAL (TR). LEGALIDADE. 

AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 450/STJ. 

DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS EM VIRTUDE DE 

DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO E ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE 

EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS NS. 5 E 7 DO STJ. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. (...) 4. No caso 

concreto, a pretensão relativa aos prejuízos advindos da previsão 

contratual de elevação da taxa de juros de 6% (seis por cento) para 8% 

(oito por cento), em virtude do desligamento do associado da PREVI, e da 

adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, demandaria a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 305 de 812



incursão em aspectos em aspectos fático-probatórios, inviável em sede 

de recurso especial. (...) 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no 

AREsp 186.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe de 27/08/2012) Também neste sentido 

o entendimento dos tribunais pátrios: "(...) 6. Custo Efetivo Total (CET) é a 

taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas 

operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas 

ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno 

porte e engloba não apenas, além da taxa de juros, tarifas, tributos, 

seguros e outras despesas cobradas do cliente. Por se tratarem de 

encargos diferentes, não há que se falar em qualquer ilegalidade na 

cobrança de percentual diferenciado na taxa de juros mensais e no CET. 

(...)". (20150910222795APC, Relator: Maria De Lourdes Abreu 3ª Turma 

Cível, DJE: 01/09/2016) "(...) 2 - É indevida a alegação de repetição de 

indébito referente à suposta cobrança a maior de juros contratuais, pois 

se verifica que a Autora confunde Custo Efetivo Total (CET), que engloba 

taxa de juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do 

cliente, nos termos da Resolução nº 3.517/2007 do BACEN, com Taxa 

Contratual Efetiva, que corresponde aos juros contratuais pactuados. 

Destaca-se, além disso, que a Autora, quando da celebração dos 

contratos de empréstimo, declarou ter conhecimento do CET previamente, 

nos moldes exigidos pela aludida Resolução. (...)." (TJ/DFT, 

20120110995054APC, Relator: Angelo Passareli 5ª Turma Cível, DJE: 

18/04/2016) Assim, não há como acolher o pleito do requerente no que 

tange à utilização do CET no cálculo do contrato firmado entre as partes 

ao invés da utilização dos juros remuneratórios contratados mensais e 

anuais. - Da taxa de contrato (TC) Acerca da taxa de contrato, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso Especial n.º 

1.251.331/RS (2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva 

relativa à legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a 

concessão e a cobrança de créditos objetos de contratos bancários, 

comumente identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento 

parcelado do imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as 

seguintes teses, para efeitos do art. 543-C, do CPC: 1ª Tese: Nos 

contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto; 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais 

tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e 

da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o 

mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Importante destacar a 

distinção feita no voto condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e 

a Tarifa de Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre 

qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do 

estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro 

somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a 

instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir 

os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, 

observo que no contrato celebrado entre as partes, firmado em 

26/03/2015, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 690,00 

(seiscentos e noventa reais), conforme contrato, Id 15593302. Não 

havendo nos autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o 

Banco requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida 

Tarifa de Cadastro. Assim, a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In 

casu, reconhecida a abusividade da cláusula contratada, limitam-se os 

juros praticados à taxa média de mercado, conforme a tabela do Bacen em 

operações da espécie. 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato 

celebrado após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17, revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. 

Existência de cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão do requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. - Das Tarifas Bancárias No que tange às cobranças de 

tarifas questionadas pelo autor, de registro de contrato, de avaliação de 

bem, de serviço de terceiros e de inserção de gravame, tenho que merece 

parcial acolhimento o pedido. Com efeito, das tarifas questionadas verifico 

a cobrança apenas e tão somente da tarifa de registro, no valor de R$ 

170,00, consoante contrato, Id 15593302. Portanto, restam afastados os 

demais questionamentos das tarifas de avaliação de bem, de serviço de 

terceiros e de inserção de gravame, uma vez que não constam as 

referidas cobranças no contrato, não havendo como apurar sua 

abusividade. Assim, passo à análise da tarifa de registro, cobrada no 

valor de R$ 170,00, consoante contrato, Id 15593302. Os serviços 

prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao poder 

regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por 

meio das tarifas disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e 

revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010. As tarifas são especificadas 

conforme o tipo de serviço prestado pela instituição financeira, prioritário, 

diferenciado ou especial (serviços essenciais não podem ser objeto de 

tarifa). O capital já é remunerado pelos juros, em cujo arbitramento são 

considerados: os custos da captação do recurso, as despesas 

operacionais e o risco envolvido na operação, pelo que tal cobrança 

constitui bis in idem. Assim, a ausência de causa jurídica aceitável para a 

cobrança acarreta excessiva onerosidade para o consumidor, o que é 

vedado pelo art. 51, IV, do CDC, que se encontra vazado nos seguintes 

termos, in verbis: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;” Entendimento este 

sedimentado na Corte de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
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e Territórios, conforme segue: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS -TARIFAS BANCÁRIAS - GRAVAME 

ELETRÔNICO. 1) Desde a Resolução CRM 3.518/2007, é possível a 

cobrança de tarifas nos contratos de operação de crédito e de 

arrendamento mercantil, desde que o fato gerador esteja previsto em ato 

normativo do Banco Central e no contrato, conforme jurisprudência do STJ 

(REsp 1255573 e REsp 1251331). 2) Desde a Resolução CRM 3.518/2007, 

é possível a cobrança de tarifa de cadastro, para o início da relação 

jurídica, considerando a sua previsão expressa, bem como a definição do 

seu fato gerador. 3) Não cabe a estipulação de ressarcimento de serviço 

prestado por terceiro - incluídas as despesas relativas a registro do 

contrato, gravame, avaliação, promotor de venda, "serviços de terceiros" 

etc - diante da vedação estabelecida na Resolução 3954/2011, 

considerando que se trata de repasse de custo inerente à atividade 

principal da instituição bancária, além de violar os princípios da publicidade 

e da transparência previstos no CDC. (Acórdão n.747225, 

20120111392707APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 07/01/2014. Pág.: 161) 

(grifo nosso) “São abusivas as taxas de gravame eletrônico, de avaliação 

de bens, de serviços de terceiros e de registro porque constituem 

despesas inerentes a atividade da instituição financeira e não configura 

contraprestação a serviço.” (APC 20120110687254, Relator: ANTONINHO 

LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 

08/10/2013) (grifo nosso) Assim, com fundamento no entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP, 

tenho que deve ser indeferido o pedido de reconhecimento de abusividade 

da cláusula de tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 

170,00 (cento e setenta reais). Acerca da controvérsia, entendeu o STJ 

que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço 

efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua o gravame do 

veículo, realizando registro junto ao órgão de trânsito, passando a constar 

no documento do veículo. Assim, não verificando aquele E. Tribunal de 

Justiça, abusividade na cobrança das referidas tarifas, que tratam do 

registro do gravame do veículo junto ao Detran/MT. E para tanto, acosto a 

decisão proferida pelo STJ no citado recurso: EMENTA: RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA 

POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO 

DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA 

REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 

mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 

06/12/2018) Desta forma, mantenho a cobrança da tarifa de registro de 

contrato, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), uma vez que 

cobradas por serviços efetivamente prestados. Da Repetição de Indébito 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Desta forma, não tendo 

sido reconhecida a abusividade de quaisquer das cláusulas questionadas 

pelo autor, não cabe a restituição em débito arguida. DISPOSITIVO Isso 

posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, 

I do Código de Processo Civil, e, de consequência, determino que: 1. 

Mantenho os juros remuneratórios em 1,82% ao mês. 2. Mantenho a 

capitalização na forma contratada. 3. Afasto o pedido no tocante ao Custo 

Efetivo Total (CET), posto que não houve a sua utilização para cálculo do 

contrato. 4. Mantenho a contratação da Taxa de Cadastro, em vista da sua 

legalidade. 5. Mantenho a cobrança da tarifa de registro de contrato, no 

valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), uma vez que cobradas por 

serviços efetivamente prestados. 6. Mantenho as demais cláusulas do 

contrato. Condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 2º 

do art. 85 do Código de Processo Civil, obrigação que ficará suspensa por 

ser o requerente beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 

da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1031056-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

JURACI GOMES RIBEIRO (REU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REU)

NAIR VOLPATO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIR VOLPATO RIBEIRO OAB - 270.214.321-00 (REPRESENTANTE)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. n.º 1031056-64.2019.8.11.0041. Ação 

Civil Pública. Requerente: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 

Requeridos: O Estado de Mato Grosso; a Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso; o Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e; Nair Volpato Ribeiro. Vistos 

etc. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso, Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso, Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e Nair 

Volpato Ribeiro, objetivando declarar a nulidade do ato que concedeu a 

Juraci Gomes Ribeiro, já falecido, a indevida estabilidade excepcional no 

serviço público, bem como a nulidade de todos os atos administrativos 

subsequentes e, por consequência, a nulidade da pensão por morte 

concedida à senhora Nair Volpato Ribeiro, dependente do de cujus. Alega, 

em síntese, que foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.º 000469-023/2018, 

para apurar representação anônima a respeito da irregularidade do 

ingresso e estabilização do Sr. Juraci Gomes Ribeiro, pessoa já falecida, 

bem como a concessão da sua aposentadoria e do benefício de pensão 

por morte concedido para a sua dependente Sra. Nair Volpato Ribeiro, 

infringindo assim, as disposições da Constituição Federal; da Constituição 

do Estado de Mato Grosso e; das Leis Complementares Estaduais n.º 

04/90 e 13/1992. Aduz que foram requisitados à requerida AL/MT cópias 

da ficha funcional do Sr. Juraci Gomes Ribeiro, do processo administrativo 

nº. 505/2001, que concedeu a ele a estabilidade, bem como do processo 

de aposentadoria nº. 061/2002, além de informações acerca do auxílio de 

pensão por morte, concedido a sua dependente, no ano de 2018 (Ato nº. 

141/2018). Afirma que o Sr. Juraci Gomes ingressou nos quadros de 

funcionários da Assembleia Legislativa somente em 01/02/1997, quando 

foi nomeado para o cargo comissionado de “Secretário Especial da 

Presidência”, Código CDG-1. Relata que por meio da Portaria nº 270 e da 

Portaria nº 003/2002, foi concedida a averbação de trinta e um (31) anos, 
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sete (07) meses e vinte e oito (28) dias de tempo de serviço prestado 

junto às Prefeituras de Juara/MT e de Porto dos Gaúchos/MT, bem como 

às Câmaras Municipais de Alto Piquiri/PR e Juara/MT. Registra que em 

razão desta averbação, foi concedido ao Sr. Juraci Gomes, a irregular 

estabilidade excepcional no serviço público, conforme processo 

administrativo nº. 505/2001, que culminou com o Ato nº. 1.837/01, 

publicado no Diário Oficial do Estado em 01/04/2002. Consigna que durante 

o período de 01/02/1997 à 02/04/2002, o Sr. Juraci Gomes trabalhou na 

Assembleia Legislativa em cargos em comissão. Conforme extrato de vida 

funcional do então servidor e, em 2002, o Sr. Juraci Gomes passou a 

ocupar o cargo efetivo de “Oficial de Apoio Legislativo”, em momento 

posterior a concessão da estabilidade excepcional, que se deu em 

novembro de 2001. Ressalta que a concessão da estabilidade excepcional 

ao servidor público deve estar condicionada à comprovação de exercício 

de pelo menos cinco anos ininterruptos, no mesmo ente público, anteriores 

a promulgação da Constituição Federal/1988 (05/10/1988) e, que não se 

dê em cargo em comissão, como era o caso do Sr. Juraci Gomes. Salienta 

que a estabilidade excepcional não pode gerar efetividade em cargo 

público, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e, 

ainda que fosse possível a concessão da estabilidade excepcional, esta 

se daria no cargo ocupado ao tempo da Constituição Federal de 1988 e 

não geraria efetividade no cargo ou progressão na carreira. Conclui que a 

concessão da estabilidade extraordinária para o Sr. Juraci Gomes, bem 

como o posterior enquadramento deste no cargo efetivo de “Oficial de 

Apoio Legislativo”, violaram o primado constitucional do concurso público, 

como também o disposto no artigo 19, do ADCT, da Constituição Federal, 

motivo pelo qual são eivados de vícios e ilegalidades, que os fazem nulos 

de pleno direito, merecendo serem rechaçados pelo Poder Judiciário. 

Discorre acerca da imprescritibilidade da ação civil pública e do ato 

administrativo inconstitucional, que não se convalida com o tempo. Alega 

que os atos que concederam a estabilidade, enquadramento e 

aposentadoria ao Sr. Juraci Gomes, no serviço público, bem como o ato 

que concedeu à requerida Nair Volpato a pensão por morte, são 

inconstitucionais, ilegais e nulos de pleno direito. Requer, em sede de 

tutela antecipada, a cessação do pagamento do benefício de pensão por 

morte à requerida Nair Volpato Ribeiro. Ao final, requereu a procedência 

dos pedidos, para que seja declarada a nulidade do Ato n.º 1.837/2001 

(DOE de 01/04/2002), que concedeu ao Sr. Juraci Gomes Ribeiro, já 

falecido, a estabilidade excepcional indevida no serviço público, 

anulando-se, por arrastamento, todos os atos administrativos 

subsequentes, tais como o de efetividade no cargo de “Oficial de Apoio 

Legislativo” (Port. nº 033/2002), bem como a concessão da aposentadoria 

com proventos integrais (Ato n.º 023/2002) e, por conseguinte, a pensão 

por morte concedida à requerida Nair Volpato Ribeiro (Ato n.º 141/2018). 

Os requeridos foram regularmente citados, conforme se vê das certidões 

constantes na ref. 22611444 e na ref. 22611469. Os requeridos, Espólio 

De Juraci Gomes Ribeiro e Nair Volpato Ribeiro apresentaram contestação 

na ref. 23233051. Arguiram como matéria preliminar, a incompetência 

absoluta deste Juízo, em razão da inconstitucionalidade formal e material 

do provimento nº. 004/2008/CM; por inconstitucionalidade da Lei Estadual 

313/2008 e, por ofensa ao principio da legalidade. Alegaram, ainda como 

matéria preliminar, a ausência de requisitos essenciais da petição inicial e 

ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da não 

juntada de cópias dos processos administrativos que concederam a 

estabilidade ao Sr. Juraci Gomes e, a pensão por morte à requerida Nair 

Volpato, salientando que tais documentos eram indispensáveis para a 

propositura da presente ação. Arguiram também, a ilegitimidade ativa do 

Ministério Público, uma vez que decorrido o prazo prescricional de cinco 

(05) anos para a propositura da Ação Civil Pública, atrelada ao argumento 

de que compete à Assembleia Legislativa do Estado de mato Grosso, a 

execução de medidas próprias para anulação do Ato nº 1.837/01, quer no 

âmbito judicial ou administrativo. Sustentaram como matéria prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, para a propositura da ação civil pública, 

bem como a decadência prevista no art. 54, da Lei 9.784/99, c/c art. 26, da 

Lei nº 7.692/2002. No mérito afirmaram que o acolhimento dos pedidos da 

inicial implicaria na supressão da instância administrativa. Sustentaram que 

é facultado à Administração Pública rever os seus atos, quando esses 

foram praticados por má-fé, o que não é o caso dos autos. Alegaram a 

possibilidade de averbação no tempo de serviço em outro órgão, 

apontando para a estabilização de terceiros no próprio Ministério Público 

Estadual, como ocorrido no caso dos autos. Discorreram acerca da 

regularidade, formalidade e constitucionalidade do ato que estabilizou o Sr. 

Juraci Gomes no serviço público, bem como dos atos subsequentes, até 

que a requerida Nair Volpato alcançasse a concessão do benefício de 

pensão por morte. Afirmaram que o ato de estabilização foi assinado pelos 

Deputados Estaduais, que integravam a Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso. Alegaram que, em razão do 

decurso do tempo, a situação jurídica se consolidou, uma vez já decorreu 

o prazo decadencial à disposição da Administração Pública Estadual, para 

invalidar os seus próprios atos, nos termos do art. 26, da Lei Estadual n.º 

7.692/02, salientando que deve prevalecer a aplicação dos princípios da 

segurança jurídica. Arguiram ainda, o regular recolhimento previdenciário 

para o Instituto de Seguridade dos Servidores do Poder Legislativo 

(ISSPL), o que implicaria na preclusão sobre a situação, sustentando que, 

por isso, deve ser reconhecida a boa-fé dos requeridos. Requereram, ao 

final, o acolhimento das preliminares de incompetência absoluta do juízo, 

para o processamento e julgamento da ação; ausência de requisitos 

essenciais para a propositura da ação e; ilegitimidade ativa do Ministério 

Público; o reconhecimento das prejudiciais de mérito de prescrição e da 

decadência. No mérito, requereram a improcedência dos pedidos 

formulados na petição inicial. Em sede de contestação (ref. 23330318), a 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso arguiu como matéria 

prejudicial de mérito, a ocorrência da decadência e da prescrição, para o 

ajuizamento da ação civil pública. No mérito afirmou que não restou 

provada a má-fé do Sr. Juraci Gomes, sustentando que os gestores da 

Administração Pública da AL/MT, na época da estabilização (2001), 

reputaram lícita e legítima a materialização do Ato nº. 1.837/2001. 

Asseverou existir decisões idênticas neste e. Tribunal de Justiça, 

apontando que o enorme lapso temporal estabiliza e convalida os vínculos 

jurídicos de servidores, ainda que irregulares em sua fonte. Sustentou não 

ser possível aplicar essa regra de convalidação apenas a uma categoria 

de servidores, devendo ser estendida também aos servidores do Poder 

Legislativo. Asseverou que o “servidor foi enquadrado”, conforme 

estabelece a Lei 7.860/2002, de acordo com a legislação vigente à época 

e, em conformidade com o art. 19, II, da Constituição Federal. Requereu, ao 

final, a declaração da decadência e prescrição para o ajuizamento da 

ação e; no mérito, requereu a improcedência da ação. O Estado de Mato 

Grosso apresentou manifestação na ref. 23720226, se abstendo de 

contestar o mérito da ação, asseverando que “é imperioso que se 

reconheça nesta ação a nulidade absoluta do ato que declarou a 

estabilidade do falecido servidor, bem como sejam declarados nulos todos 

os atos administrativos subsequentes, tais como o de efetividade no cargo 

de Oficial de Apoio Legislativo (Portaria nº 033/2002), a concessão da 

aposentadoria com proventos integrais (Ato nº 023/2002) e, por 

conseguinte, a pensão por morte concedida à ré Nair Volpato Ribeiro (Ato 

nº 141/2018), por malferirem a Constituição Federal de 1988 e seu ADCT.” 

O Ministério Público impugnou as contestações (ref. 18498637), 

rechaçando as prejudiciais de prescrição/decadência, salientando que os 

atos impregnados de inconstitucionalidade não se convalidam, podendo-se 

concluir que são imprescritíveis. Rechaçou também, as preliminares de 

ilegitimidade ativa do Ministério Público, de incompetência do juízo e, da 

alegada ausência de documentos essenciais para a propositura da ação, 

arguidas pelos requeridos, Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e Nair Volpato 

Ribeiro. No mérito reiterou que o Sr. Juraci Gomes não cumpriu os 

requisitos constitucionais necessários, para a obtenção da estabilidade 

extraordinária em cargo público, conforme descrito no art. 19, do ADCT. 

Afirmou que, por consequência, a pensão por morte concedida em favor 

de Nair Volpato Ribeiro é também considerada ilegal. Com relação à 

contribuição previdenciária destinada ao Regime Próprio da Previdência 

Social, alegou que o fato não deve servir de óbice à declaração de 

nulidade dos atos administrativos ilegais praticados. Salientou que os 

requeridos, se entenderem necessário, poderão se socorrer pelas vias 

próprias, para valer-se do referido direito, uma vez que o ente 

previdenciário sequer compõe o polo passivo desta ação. Requereu, ao 

final, o julgamento antecipado da lide, acolhendo os pedidos contidos na 

inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente e 

antes mesmo que a questão seja alegada pelos requeridos, entendo que 

não incide neste feito a Repercussão Geral reconhecida no RE 

817.338-DF, não sendo cabível o sobrestamento do processo. A 

controvérsia do RE 817.338-DF diz respeito à possibilidade de, a própria 

Administração, anular ato no qual houve violação direta do texto 

constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n.º 

9.784/99. Veja-se a ementa: “Direito Constitucional e Administrativo. 

Segurança concedida para declarar a decadência de ato da 
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Administração por meio do qual se anulou portaria anistiadora. Análise 

quanto à existência ou não de frontal violação do art. 8º do ADCT. 

Julgamento de tese sobre a possibilidade de um ato administrativo, caso 

evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela 

Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na 

Lei nº 9.784/99. Matéria dotada de repercussão econômica e jurídica. 

Questões suscetíveis de repetição em inúmeros processos. Repercussão 

geral reconhecida.” (STF – Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 

817.338-DF – Min. Relator DIAS TOFFOLI, 27/08/2015 – Plenário). Esta 

ação civil tem por objeto a declaração judicial de nulidade absoluta dos 

atos administrativos eivados de inconstitucionalidade, a qual não está 

sujeita ao decurso de prazo decadencial. Somente a anulação, que 

pressupõe ato eivado de nulidade relativa, está sujeita ao prazo 

decadencial de cinco anos previsto na Lei nº 9.784/99, desde que 

presente a boa-fé. Denota-se, portanto, que não há nenhuma relação ou 

similitude com os fatos objeto do Recurso Extraordinário e esta ação civil 

pública, pois naquela discute-se a possibilidade de a própria 

Administração anular os seus atos, a qualquer tempo, o que em nada 

interfere ou influencia a possibilidade de ser declarada, pela via judicial, a 

nulidade do ato administrativo inconstitucional. Incabível, portanto, o 

sobrestamento desta ação. No caso, estou convencida que é possível o 

julgamento antecipado do mérito, pois entendo ser desnecessária a 

produção de outras provas, além dos documentos acostados aos autos, 

nos exatos termos que autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Importante consignar que cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou 

não da produção de outras provas, a teor do que estabelece o art. 370, do 

Código de Processo Civil. Assim, o Magistrado que preside a causa tem o 

dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio. A 

respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu 

entendimento: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO 

MORAL COLETIVO - DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE ILÍCITA - 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL DO MPDFT 

FIXANDO A REPARAÇÃO EM R$14.000.000,00 (QUATORZE MILHÕES DE 

REAIS) E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA, SOB 

PENA DE MULTA DIÁRIA - INCONFORMISMOS DAS RÉS - APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E 

EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CONTRAPROPAGANDA, BEM COMO A MULTA MONITÓRIA PARA A 

HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS - OGILVY 

BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. E DA SOUZA CRUZ S/A - E DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 1. DO RECURSO 

ESPECIAL DA OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. (...) 1.2. Julgamento 

antecipado da lide. Possibilidade. Inexistência de cerceamento do direito de 

defesa. Produção de prova documental suficiente. Impossibilidade de 

revisão. Incidência da Súmula 7/STJ. Livre convencimento motivado na 

apreciação das provas. Regra basilar do processo civil brasileiro. 

Precedentes do STJ.” (REsp 1101949/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifo nosso). 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 

RELEVÂNCIA DA PROVA INDEFERIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. 

SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTOS NÃO 

IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do STJ reconhece 

que não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, 

quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo 

(REsp 1.252.341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013). 2. Insuscetível de revisão, nesta via 

recursal, o entendimento do Tribunal de origem - que, com base nos 

elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu 

cerceamento de defesa e que a produção da prova requerida pelo 

município era prescindível -,por demandar a reapreciação de matéria 

fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. (...)." (AgRg no REsp 

1.445.137/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

24/3/2015, DJe 30/3/2015.). (grifo nosso). Passo à análise das 

preliminares arguidas pela defesa dos requeridos Espólio de Juraci Gomes 

Ribeiro e Nair Volpato Ribeiro. A preliminar acerca da incompetência desta 

Vara não merece acolhimento. A pretendida declaração de 

inconstitucionalidade do Provimento nº 004/2008/CM, que transformou a 

17ª Vara Cível em Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular, já foi objeto de análise pelo E. Tribunal de Justiça 

Mato-grossense, no julgamento do Recurso de Apelação nº 30107/2011. 

Vejamos: “(...) Primeira, a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular é legal. O artigo 2º, II, da Lei Complementar do Estado de Mato 

Grosso nº 313/08, que conferiu competência às Varas Especializadas da 

Fazenda Pública para processar e julgar os feitos com substrato na Lei nº 

8.429/92 “[...] que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 

cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 

fundacional e dá outras providências [...]” está suspenso, agora, em razão 

de decisão do Supremo Tribunal Federal, que preservou liminar deferida 

pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI nº 41659/2008. 

Qualquer discussão a respeito é indevida aqui (...)”. (TJ/MT. Quarta 

Câmara Cível, Recurso de Apelação nº 30107/2011, Des. Rel. Luiz Carlos 

da Costa, Julgado em 05/11/2013). Nos Embargos de Declaração nº 

157298/2013, opostos em face do mencionado acórdão, sustentou o 

embargante a existência de omissão quanto ao pedido de declaração de 

inconstitucionalidade do Provimento nº 004/2008, que transformou a 17ª 

Vara Cível na presente Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular. Mais uma vez, decidiu a Quarta Câmara Cível, seguindo 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, que a alegada 

inconstitucionalidade não se verifica. Vejamos: “(...)Quanto à 

inconstitucionalidade do Provimento nº 004/2008/CM, que transformou a 

Décima Sétima Vara Cível na Vara Especializada em Ação Civil Pública e 

Ação Popular, digo que não se verifica. O Superior Tribunal de Justiça tem 

reiteradamente decidido que a especialização de Varas por meio de ato 

normativo dos próprios Tribunais é plenamente legítima, já que conferida a 

eles atribuição, nos termos do artigo 96, I, a, para dispor sobre a 

competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e 

administrativos. Isto, aliás, quando em questão varas criminais, o que se 

dirá em se tratando de varas cíveis. (...).” (TJ/MT. Quarta Câmara Cível, 

Embargos de Declaração nº 157298/2013, Des. Rel. Luiz Carlos da Costa, 

Julgado em 13/05/2014). Dentre as ementas citadas no julgamento, 

transcrevo a seguinte: “(...) 3 - A jurisprudência desta Corte e do Supremo 

Tribunal Federal têm admitido a especialização de Varas Criminais por meio 

de resolução, visto que a Constituição da República, em seu art. 96, I, "a", 

estabelece ser atribuição dos Tribunais dispor sobre a competência e o 

funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. 4 - 

A criação de varas criminais especializadas vem ao encontro do propósito 

de organização de um sistema de justiça célere e apto a enfrentar 

satisfatoriamente as lides penais. (...).” (STJ, Sexta Turma, HC 180840/PR, 

relator Ministro Og Fernandes, DJe 15/3/2013). Portanto, diante do 

entendimento já consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em consonância com a orientação pacífica do Superior Tribunal 

de Justiça, inexiste qualquer inconstitucionalidade a ser declarada em 

relação ao Provimento nº 004/2008/CM. Também, não merece respaldo a 

preliminar de ausência de requisitos da petição inicial, por ausência de 

documentos essenciais. Os fatos foram discorridos com clareza na 

exordial e os documentos que a acompanham são suficientes a 

demonstrá-los. Assim, verifico que a inicial preenche adequadamente os 

requisitos das condições da ação, afastando tal preliminar. Também, não 

merece prosperar a alegação preliminar, de ilegitimidade ativa, pois o 

Ministério Público tem a atribuição de defender o patrimônio público e 

social, bem como qualquer outro direito difuso e coletivo. Neste caso, a 

questão é a legalidade de atos administrativos editados pela Mesa Diretora 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, contrário à 

Constituição Federal, que rege todo o ordenamento jurídico. Este é o 

entendimento: “É pacífico, no âmbito do STJ, o entendimento de que o 

Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública 

com a finalidade de discutir atos administrativos que não observam os 

princípios constitucionais.” (Ap 57621/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 11/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016). A prescrição e decadência, 

em relação aos atos administrativos, devem ser enfrentadas como matéria 

prejudicial de mérito. Pois bem. No caso, não há que se falar em decurso 

do prazo decadencial ou prescricional de anulação de ato administrativo 

praticado em desconformidade com a Constituição Federal. Pelo princípio 

da supremacia da Constituição, todas as normas ou atos administrativos 

que estão em desacordo com os princípios constitucionais não se 

consolidam na ordem jurídica e podem, a qualquer momento, 

independentemente do transcurso do tempo, ser considerados nulos por 

decisão judicial. Isso se deve em virtude do vício de inconstitucionalidade 

que contamina gravemente os atos, e assim, passam a não se submeter a 

prazo decadencial ou prescricional. A inconstitucionalidade é, pois, vício 

que não convalesce nunca, que não cede nem mesmo diante do 
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imperativo da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa 

humana. Portanto, a decadência e a prescrição não podem atingir a 

pretensão de declaração de nulidade de ato administrativo supostamente 

inconstitucional. Neste sentido: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASCENSÃO FUNCIONAL. SERVIDORES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. PROVIMENTO DERIVADO DE 

CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 

37, II. SÚMULA Nº 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADIN Nº 

837-4/DF. REMESSA OFICIAL. I - Provimento derivado de cargo ou 

emprego público após a Constituição Federal de 1988, somente mediante 

concurso público, art. 37, II. II - São nulos os atos administrativos 

incompatíveis com a Constituição Federal, portanto não sujeitos à 

prescrição e decadência na hipótese de controle judicial em ação civil 

pública do Ministério Público. III - "A administração pode anular seus 

próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais; porque 

deles não se originam direitos..." (Supremo Tribunal Federal, Súmula nº 

473) IV - Suspensão eficácia ex tunc de leis que permitiam a ascensão 

funcional para movimento inicial de Cargo Público. (ADIN 837-4/DF e ADIN 

1.102-2/DF) V - Remessa Oficial e Apelações não providas.” (TRF 1ª 

Região, AC 2000.35.00.006966-9/GO, Rel. Juiz Federal Francisco Neves 

da Cunha (conv), Segunda Turma, DJ de 13/02/2006, p.75) (negrito 

nosso). “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. 

PROIBIÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1. Não corre prazo de prescrição da pretensão 

anulatória de ato administrativo inconstitucional porque a 

inconstitucionalidade não convalesce nunca. A prescrição só pode atingir 

os efeitos materiais decorrentes do ato inconstitucional. 2. Ao prever a 

exigência de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos para investidura em cargo público, a Constituição Federal 

de 1988 não mais autoriza as formas derivadas de provimento, tais como 

ascensão, progressão, acesso, etc. 3. Ao julgar procedente a ADIn 

838-4/DF, o Supremo Tribunal Federal baniu do ordenamento jurídico a 

possibilidade dea administração prover cargos sem concurso público, o 

que fez coisa julgada erga omnes. 4. Não há direito adquirido de 

servidores à ascensão a cargos criados anteriormente à Constituição 

porque a inconstitucionalidade atinge a forma de provimento e não o 

cargo. 5. Não se pode acenar com o princípio da segurança jurídica para 

relevar ato administrativo inconstitucional, vez que estar-se-ia negando 

vigência à Lei Maior. 6. Remessa oficial e apelações parcialmente 

providas, tão só para limitar a decisão ao provimento constitutivo negativo 

de anulação de atos administrativos inconstitucionais.” (TRF 4ª Região; AC 

– 199804010772057/RS, Terceira Turma, Relator Sérgio Renato Tejada 

Garcia, DJU DATA11/10/2000). Esclareça-se que a utilização do termo 

“ilegal”, quando se refere a ato jurídico não passível de controle de 

constitucionalidade abstrato, não retira, in casu, a característica de 

inconstitucionalidade do ato administrativo. Isto é, se diz ilegal, o que, a 

rigor, nesse caso, é inconstitucional, plenamente passível de repressão 

pela via difusa. Quanto à invalidação desse ato administrativo, essa pode 

ser feita, inclusive, pela própria Administração, desde que observado o 

devido processo legal administrativo, não se submetendo a prescrição ou 

decadência, quando ocorra a violação evidente da Constituição Federal, 

hipótese dos autos. Considerada a observação feita acima sobre o 

administrativo inconstitucional (ato ilegal), pertinente a citação da Súmula 

nº 473, do STF, in verbis: “A Administração pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial.” Em todo caso, reitera-se que por força do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV, da CF). 

Nesses termos, afasto a prescrição/decadência alegada pelas requeridas. 

Passo a análise de mérito. A questão de mérito cinge-se em decidir sobre 

a legalidade e/ou constitucionalidade ou não da estabilidade extraordinária 

concedida ao Sr. Juraci Gomes Ribeiro, por meio do Ato n.º 1.837/01, da 

Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado, publicado em 

01/04/2002, bem como dos demais atos subsequentes, tais como 

enquadramento, aposentadoria, bem como a pensão por morte concedida 

a senhora Nair Volpato Ribeiro, por intermédio do Ato n.º 141/2018. Pelo 

que se verifica dos autos, houve, de fato, a indevida e ilegal declaração 

de estabilidade ao Sr. Juraci Gomes Ribeiro, sem a observância dos 

requisitos mínimos do art. 19, do ADCT. No tocante à estabilidade 

extraordinária, o art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal assim estabelece: “Art. 19. Os 

servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, 

em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 

cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma 

regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no 

serviço público. § 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste 

artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para 

fins de efetivação, na forma da lei. § 2º - O disposto neste artigo não se 

aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em 

comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de 

serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto 

se se tratar de servidor. § 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos 

professores de nível superior, nos termos da lei.” Depreende-se que o 

constituinte conferiu estabilidade aos servidores não concursados, 

admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Carta de 

1988 e, desde que no exercício de função pública de forma ininterrupta. 

Assim, de forma excepcional, o art. 19, do ADCT garantiu aos cidadãos, 

contratados nessa situação, o direito à estabilidade no serviço público. 

Compete destacar que a situação jurídica-funcional do servidor declarado 

estável possui algumas características peculiares, as quais merecem 

relevo. Primeiro ponto, o art. 19, do ADCT, não garantiu a permanência em 

cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público, tampouco 

assegurou a efetivação sem aprovação em certame dessa natureza. 

Nesse sentido colaciono ementa de julgado do Supremo Tribunal: 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ARTIGO 19 DO 

ADCT. A estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não garante ao 

servidor a permanência em cargo diverso daquele em que ingressou no 

serviço público, tampouco lhe assegura a efetivação, sem aprovação em 

concurso. Recurso extraordinário conhecido e provido." (STF, RE 157214 / 

PA, Segunda Turma, Relator Min. Francisco Rezek, j. 23/04/1996). (negrito 

nosso). Em relação à posição ocupada pelos servidores estabilizados 

excepcionalmente, configurada essa hipótese, eles continuam possuindo 

apenas aquela função antes exercida, devendo, para integração em 

carreiras ou cargos públicos, participarem de concurso público. Logo, 

somente a partir da aprovação é que passam a ser efetivos e, por 

consequência, passam a integrar uma carreira ou cargo público e a 

desfrutar das vantagens decorrentes dessa integração. Segundo ponto, a 

estabilidade extraordinária (art. 19, do ADCT) não se confunde com a 

efetivação, não sendo esta garantida aos servidores ora estabilizados, 

não podendo eles, portanto, ser investidos em cargos ou enquadrados em 

carreiras. Nesse sentido, é a lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO 

que, depois de reconhecer ser a efetividade pressuposto lógico e 

necessário para a aquisição da estabilidade do servidor público "stricto 

sensu", ensina: “O reconhecimento de estabilidade a esses servidores 

não implicou em ‘efetividade’, porque esta só existe com relação a ‘cargos’ 

de provimento por concurso; a conclusão se confirma pela norma do § 1º 

do mesmo dispositivo [art. 19, do ADCT/88], que permite a contagem de 

serviço prestado pelos servidores que adquiriram essa estabilidade 

excepcional, ‘como título quando se submeterem a concurso para fins de 

efetivação, na forma da lei’." Em resumo, a estabilidade é uma proteção ao 

servidor público, adquirida pelos detentores de cargos efetivos, depois de 

cumpridos requisitos expostos na Constituição Federal, como o decurso 

de três anos de efetivo exercício, ou proveniente, como exceção, da 

benesse disposta no artigo 19, do ADCT/88. Para falar em efetivação, 

temos que nos reportar ao art. 37, II, da Constituição Federal, que dispõe: 

“A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração;”. Sob essa ótica, o Professor Doutor 

Diógenes Gasparini expôs seu entendimento: “A Constituição Federal nada 

assegurou ao servidor estabilizado, nos termos desse dispositivo [ADCT, 

art. 19 e parágrafos], no que respeita à efetividade (estabilidade no 

cargo), à integração em uma carreira ou desfrute dos benefícios 

decorrentes dessa integração. Também não promoveu qualquer alteração 

no vínculo. A natureza do vínculo pelo qual se ligava à Administração 

Pública direta, autárquica ou fundacional pública continuou a mesma. 

Apenas outorgou-se a esses servidores estabilidade no serviço público 

da entidade a que nessa oportunidade se ligava. Não fosse assim, não 

teria como compreender o disposto no § 1º desse artigo (art. 19 do ADCT 

da CF), que manda contar o tempo de serviço como título quando seus 
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destinatários se submeterem a concurso para fim de efetivação. Se não 

se submeterem a concurso público, condição para serem havidos como 

estatutários, é natural que se entenda que não se ligavam à Administração 

Pública direta, autárquica ou fundacional pública por um liame de natureza 

institucional, o único que admite o cargo efetivo.” Terceiro ponto, o § 2º, do 

art. 19, do ADCT, da Constituição Federal é taxativo ao estabelecer que a 

estabilidade excepcional, em relação aos servidores públicos contratados 

àquela época, não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e 

empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de 

livre exoneração. Além dessas características da estabilidade 

excepcional, oportuno o apontamento sumário de outras também 

importantes: 1. a hipótese de estabilidade excepcional não pode ser 

ampliada pelos Poderes Públicos (norma de natureza restritiva), logo, não 

existe em nosso ordenamento jurídico outra forma de ser garantida 

estabilidade excepcional ao servidor público, salvo se preenchidos os 

requisitos do artigo 19, do ADCT; 2. a estabilidade excepcional não 

promoveu qualquer alteração no vínculo jurídico-administrativo que o 

servidor possuía à época com a Administração, ou seja, continuou o 

mesmo; 3. permitiu apenas a permanência do beneficiado no serviço 

público e não acesso a cargo ou carreira, não autorizando mudanças no 

regime jurídico, nem permitiu transposição para cargos públicos; 4. a 

estabilidade não se confunde com a efetivação; 5. A ‘estabilidade’ não se 

dá no cargo, mas no serviço público. Delineados os traços sui generis da 

estabilidade excepcional, urge salientar que qualquer ato normativo, seja 

lei ou até mesmo a Constituição Estadual que venha concedê-la fora dos 

critérios estabelecidos pela Constituição Federal, será eivado de 

inconstitucionalidade. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem se 

manifestado com severidade e veemência, declarando a 

inconstitucionalidade ou determinando a suspensão da eficácia dos 

efeitos de todo e qualquer dispositivo que seja atentatório aos artigos 37, 

II, da CRFB/88 e 19, § 1º, do ADCT/88. Seguem alguns julgados do STF: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. ART. 233, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE QUE AS 

NORMAS IMPUGNADAS TERIAM CRIADO CARGOS PÚBLICOS E 

PERMITIDO O PROVIMENTO EFETIVO POR SERVIDORES ESTÁVEIS SEM A 

PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DAS 

NORMAS DOS ARTS. 37, INC. II E 41 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 

DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITÓRIAS. DISTINÇÃO ENTRE EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRINCÍPIOS DE 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO-MEMBRO NO TEXTO NORMATIVO. 

NECESSIDADE DE SE FIXAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À 

CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME 

AO CAPUT DO ART. 233 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E 

DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU PARÁGRAFO ÚNICO.” ( 

ADI 114/ PR - PARANÁ - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 26/11/2009 - Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL: ART. 19 

DO ADCT-CF/88. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. O preceito do art. 19 do 

ADCT-CF/88 deferiu a estabilidade aos servidores que não foram 

admitidos no serviço público na forma do art. 37, II da Carta Federal, mas a 

estabilidade somente se adquire se observado o lapso temporal de 5 

(cinco) anos continuados de prestação de serviço público. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (AI 465.746-AgR, Rel. Min. Eros 

Grau, julgamento em 26-10-2004, Primeira Turma, DJ de 26-11-2004) . “A 

exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o 

respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre 

eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu 

no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional 

para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem 

com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A 

jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas 

estaduais que ampliam a exceção à Rel. Min. Carlos Velloso (DJ de 

9-8-1996) e ADI 208, Rel. Min. Moreira Alves (DJ de 19-12-2002), entre 

outros. (ADI 100, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 9-9-2004, Plenário, 

DJ de 1º-10-2004.) No mesmo sentido: ADI 88, Rel. Min. Moreira Alves, 

julgamento em 11-5-2000, Plenário, DJ de 8-9-2000; ADI 289, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, julgamento em 9-2-2007, Plenário, DJ de 16-3-2007; 

ADI 125, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 9-2- 2007, Plenário, 

DJ de 27-4-2007.” “Artigo do ADCT da Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul que assegura aos servidores públicos civis estabilizados 

nos termos do art. 19 do ADCT/CF, a organização em quadro especial em 

extinção. Equiparação de vantagens dos servidores públicos estatuários 

aos então celetistas que adquiriram estabilidade for força da CF. Ofensa 

ao art. 37, II, da CF." (ADI 180, Rel. Min. Nelson Jobim, julgamento em 

3-4-2003, Plenário, DJ de 27-6-2003). “Servidor estável ex vi do art. 19 do 

ADCT, redistribuído para Assembléia Legislativa e efetivado na carreira 

por ato da Mesa Legislativa. Anulação. Ilegalidade e existência de direito 

adquirido. Alegação improcedente. Súm. 473/STF. O ato de ‘redistribuição’ 

ou ‘enquadramento’, assim como o de ‘transferência’ ou ‘aproveitamento’, 

que propiciou o ingresso do servidor na carreira, sem concurso público, 

quando esse era excepcionalmente estável no cargo para o qual fora 

contratado inicialmente (art. 19, ADCT), é nulo, por inobservância ao art. 

37, II, da CF. Legítimo é o ato administrativo que declarou a nulidade da 

resolução da Mesa da Assembleia Legislativa, que efetivou o agente 

público, pois a administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam 

direitos (Súm. 473). A CF não permite o ingresso em cargo público – sem 

concurso." (RE 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 

17-9-1996, Segunda Turma, DJ de 7-2-1997.) Igualmente inconstitucional, 

a declaração de estabilidade excepcional concedida pelo Ato nº 1.837/01, 

ao Sr. Juaci Gomes Ribeiro, uma vez que esta não obedeceu aos 

requisitos do art. 19, da ADCT, afrontando, consequentemente, o art. 37, § 

2º, da Constituição Federal. No presente caso, consta no registro de vida 

funcional do requerido, o seu ingresso nos quadros da Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso em 01/02/1997, para exercer o cargo 

comissionado de “Secretário Especial – Símbolo CDG-I”. Consta que o 

processo de estabilização levou em conta a averbação por tempo de 

serviço prestado junto as Prefeituras de Juara/MT e Porto dos 

Gaúchos/MT, bem como junto as Câmaras Municipais de Alto Piquiri/PR e 

Juara/MT. Esclareço que, mesmo considerando a regularidade da 

averbação por tempo de serviço, conforme consta no registro de vida 

funcional do Sr. Juraci Gomes, o serviço eventualmente prestado em outro 

ente não pode ser aproveitado, pois configuraria transposição, o que 

também é totalmente vedado pela CF/88. Nesse sentido, reitero ementa de 

julgado do STF antes citada: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO. ARTIGO 19 DO ADCT. A estabilidade prevista no artigo 19 do 

ADCT não garante ao servidor a permanência em cargo diverso daquele 

em que ingressou no serviço público, tampouco lhe assegura a 

efetivação, sem aprovação em concurso. Recurso extraordinário 

conhecido e provido." (STF, RE 157214 / PA, Segunda Turma, Relator Min. 

Francisco Rezek, j. 23/04/1996). Para a concessão da estabilidade 

excepcional, o serviço deve ser prestado ao mesmo ente, de forma 

continuada, por no mínimo cinco anos antes da promulgação da 

Constituição Federal, o que não ocorreu. Esse é o entendimento da 

jurisprudência, lê-se: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – 

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – 

ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT 

- REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS - 

SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE. Os institutos da 

prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam 

diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não 

possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o 

princípio do concurso público. Se o servidor não preencheu os requisitos 

exigidos no art. 19 da ADCT, porquanto o serviço prestado não foi de 

forma ininterrupta e, ainda, exerceu em determinados períodos a função 

comissionada, deve ser anulado o ato administrativo que lhe concedeu o 

direito a estabilidade extraordinária. A estabilidade excepcional prevista no 

art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, 

na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em 

exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo 

ente federado. (...).” (TJMT, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, RAC 

0019908-78.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 

julgamento 16/08/2019). (grifo nosso) “(...) Embargos de declaração em 

recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de 

declaração recebidos como agravo regimental. 3. Estabilidade do art. 19 

do ADCT. Cômputo de tempo de serviço em órgão municipal, estadual ou 

federal. Impossibilidade. Precedentes.4.(...).5.(...).6. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (RE 242.241-ED, rel. min. Gilmar Mendes, 

Segunda Turma,DJ de 20.04.2006). (grifo nosso). “ACÓRDÃO QUE 
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CONCEDEU A ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT A 

SERVIDOR QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PERANTE ÓRGÃO DO 

ESTADO E DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO REFERDO 

DISPOSITIVO. A norma inserta no art. 19 do ADCT exige para a concessão 

da estabilidade que o servidor público esteja em exercício há cinco anos 

continuados, o qual somente pode ser considerado como aquele que, de 

maneira ininterrupta, vinha servindo, pelo referido espaço de tempo, ao 

mesmo ente público. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 

209.042, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 30.04.1999). No 

mesmo sentido: RE 235.990 (rel. min. Marco Aurélio, DJe de 28.04.2011); 

RE 563.580 (rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/03/2010); RE 

154.258 (rel. Min. Moreira Alves, DJ de 05.09.1997). Ademais, por se tratar 

de situação excepcional, a regra prevista no art. 19, do ADCT deve ser 

interpretada de forma restritiva, de modo que o não cumprimento dos 

exatos termos da exceção afasta totalmente a sua aplicação. Consigno 

ainda, que o § 2º, do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal é taxativo 

ao estabelecer que a estabilidade excepcional não se aplica aos 

ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, 

nem aos que a lei declare de livre exoneração, exatamente como é o caso 

do Sr. Juraci Gomes. Desta forma, o Sr. Juraci Gomes Ribeiro, jamais 

poderia ter sido agraciado com a estabilidade extraordinária, uma vez que, 

quando da promulgação da Constituição Federal, ou seja, em 05.10.1988, 

não contava com mais de 05 (cinco) anos de serviço público, prestado à 

requerida Assembleia Legislativa AL/MT. Na verdade, sequer trabalhava 

neste órgão. Por conseguinte, considerando-se que o Sr. Juraci Gomes 

não reunia os requisitos dispostos no art. 19, do ADCT, a estabilidade 

excepcional declarada a seu favor, por meio Ato nº 1.837/01, da Mesa 

Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, é nula de pleno direito, 

por padecer do vício de inconstitucionalidade. Ainda, não obstante a 

permanência no serviço público de maneira ilegal e sem concurso, o Sr. 

Juraci Gomes Ribeiro obteve enquadramento e, chegou à aposentadoria 

no cargo de “Oficial de Apoio Legislativo” (Atos nº. 023/02 de 02/04/2002). 

E ainda, aproveitando-se da estabilidade declaradamente ilegal, a 

requerida Nair Volpato Ribeiro, à vista do falecimento do seu cônjuge 

Juraci, foi beneficiada com pensão vitalícia, de acordo com o Ato nº. 

141/2018. No caso em tela, ainda que haja boa-fé da parte requerida, tanto 

a concessão da estabilidade extraordinária (Ato emanado do Poder 

Legislativo Estadual n.º 1.837/01 – Mesa Diretora), quanto os demais atos 

subsequentes até chegar à concessão da aposentadoria, e depois, 

pensão por morte em favor da requerida Nair Volpato Ribeiro (Ato. nº. 

141/2018), foram concretizados em total afronta aos requisitos e 

princípios previstos na Constituição Federal (art. 19, do ADCT). Portanto, 

não diferente da estabilidade extraordinária, os atos administrativos da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso que enquadraram e aposentaram 

o Sr. Juraci Gomes Ribeiro, bem como o ato que concedeu à requerida 

Nair Volpato Ribeiro a pensão por morte do Sr. Juraci (Ato nº. 141/2018), 

são manifestamente inconstitucionais e nulos de pleno direito. A 

jurisprudência caminha no mesmo entendimento, senão vejamos: 

“CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO EM 

AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 

ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART. 19, DO ADCT/CRFB) - REQUISITO 

TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL 

AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A decisão recorrida deve 

ser mantida, uma vez que a servidora não preencheu o requisito temporal 

do art. 19 do ADCT/CRFB, para alcançar estabilidade excepcional, 

devendo a aposentadoria se efetivar nos termos do art. 40, § 13, da 

CRFB.” (TJMT - Ap, 108259/2011, Des. José Silvério Gomes, 4ª Câmara 

Cível, Data do Julgamento 04.09.2012, Data da publicação no DJE 

17.09.2012). “PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR MUNICIPAL - 

PRETENSÃO À ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADTC. A 

estabilidade a que se refere o art. 19 do ADCT não se aplica aos 

ocupantes de emprego ou funções de confiança ou em comissão, 

conforme regra expressa do parágrafo 2º do mesmo artigo n. 19.Excluída 

a nomeação em 16.02.83 para cargo em comissão e sendo admitido para 

cargo efetivo em 29.12.83, o servidor falecido não se achava em exercício 

da função há cinco anos, quando se deu a promulgação da Constituição 

da República em 05.10.88, não fazendo jus à efetivação. Ressalvas 

reconhecidas pelo Colendo STF em relação a engenheiros e advogados, 

que não atingiram o falecido ex-marido da recorrente. Improcedência 

mantida, recurso não provido.” (TJ-RJ - APL: 00221253820038190038 RIO 

DE JANEIRO NOVA IGUACU 7 VARA CIVEL, Relator: REBELLO HORTA, 

Data de Julgamento: 18/09/2007, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/09/2007). Anoto que não há o que se falar em supressão 

da instância pela falta de procedimento administrativo anterior ao 

ajuizamento desta ação, tendo em vista a independência das esferas civil, 

penal e administrativa, conforme entendimento do Tribunal de Justiça deste 

Estado, lê-se: “(...) O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, 

penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a 

ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade 

de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo 

Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra 

contida no art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição.” Ap 54624/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no 

DJE 29/10/2015). (grifo nosso). Ainda, a título de argumentação, a 

alegação dos requeridos de que o Ato n.º 1.837/01 e seus subsequentes 

não podem ser anulados, em razão da segurança jurídica e pela boa-fé, 

faz-se necessário consignar, novamente, que as normas ou atos 

inconstitucionais não se consolidam na ordem jurídica, nem mesmo diante 

do imperativo da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana ou 

da boa-fé, podendo ser, a qualquer momento, desconsideradas por 

decisão judicial, em consonância com o princípio da supremacia da 

Constituição, haja vista que os vícios de inconstitucionalidade contaminam 

gravemente os atos que dele padecem. Ainda, as demais argumentações 

dos requeridos, de que o fato estaria consumado pelo tempo e pela inércia 

do Poder Público, não pode prevalecer. Pois trata-se de caso de flagrante 

inconstitucionalidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade, 

enquadramento e a seguir, a aposentadoria do Sr. Juraci, culminando após 

a pensão por morte à requerida Nair Volpato. Tais atos são nulos de pleno 

direito, como acima explicitado. Consigno que nem mesmo a alegação dos 

requeridos, Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e Nair Volpato Ribeiro, de que 

houve recolhimentos previdenciários ao regime próprio e que, portanto, 

deveria ser mantida a pensão por morte, é capaz de convalidar os atos 

declaradamente inconstitucionais. Consigno que eventual prejuízo, em 

razão dos mencionados recolhimentos previdenciários, tal matéria deverá 

ser objeto de ação própria, uma vez que a presente ação não trata sobre 

verbas previdenciárias. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos 

atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso, que concederam ao Sr. Juraci Gomes Ribeiro, já falecido, a 

estabilidade excepcional indevida no serviço público (Ato nº. 1.837/01) e; 

ainda, os atos administrativos que lhe concederam enquadramento e 

aposentadoria no cargo de “Oficial de Apoio Legislativo” (Ato. 023/2002) 

e; por consequência, a pensão por morte concedida a senhora Nair 

Volpato Ribeiro (Ato n.º 141/2018). Condeno a parte requerida Espólio de 

Juraci Gomes Ribeiro e Nair Volpato Ribeiro, ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato 

Grosso e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são 

isentos. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois 

incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 

vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, a Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, deverá ser intimada, na pessoa de 

seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento da pensão por morte à requerida Nair Volpato 

Ribeiro, proveniente e decorrente dos atos declarados nulos, sob pena de 

incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se 

as anotações necessárias e arquivem-se os autos. Decorrido o prazo 

supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1299374 Nr: 8292-38.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO CARLOS BARBOSA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 312 de 812



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO VILARINHO 

GUIMARAES - OAB:50995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No despacho de fls. 44, foi determinada a citação da parte embargada 

para apresentar contestação.

O Estado de Mato Grosso, que foi integrado à lide no polo passivo, não se 

manifestou, conforme certidão de fls. 53.

Quanto à citação do embargado Antonio Carlos Barbosa (CPF: 

178.006.416-00), observa-se que a parte autora foi intimada por seu 

advogado para retirar a carta precatória destinada à citação, tendo 

decorrido o prazo para tal providência (fls. 46, 52).

Contudo, inobstante a intimação para a providência supra-referida, 

consigno que a citação só será pessoal, se o embargado não tiver 

procurador constituído nos autos da ação principal (§ 3º, art. 677, CPC).

Assim sendo, nos termos do dispositivo legal supraindicado, CITE-SE o 

embargado Antonio Carlos Barbosa (CPF: 178.006.416-00), através do 

advogado por ele constituído nos autos da ação principal (Código 897196), 

via DJE, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil.

Na hipótese de a parte embargada alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do Código de 

Processo Civil.

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1343535 Nr: 18526-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA TERTO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, CARLOS ROBERTO 

DUTRA BANDEIRA, ANTÔNIO GARCIA OURIVES, IVAN PIRES MODESTO, 

ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, EDSON CARLOS PADILHA, 

SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, ROSANA SORGE XAVIER, 

SEBASTIÃO BUENO XAVIER, LUIZ CARLOS CALDERELI NANNI, NILTON 

DO AMARAL, VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN, LUIZ OLAVO 

SABINO DOS SANTOS, FRIGORIFICO QUATRO MARCOS LTDA, 

FRIGOLIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441/MT, ANTONIO DE PADUA ANDRADE - 

OAB:74689/SP, DR. MÁRIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971, 

FABIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:9.564/MT, FLAVILSON LUIZ 

DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634, GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809 - MT, JOSÉ 

GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 -MT, 

MARCELO FERRA DE CARVALHO - OAB:PROM.JUSTIÇA., MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266/MT, MARCIA M. VIDAL - OAB:11.597/MT, 

MÁRCIA MONTEIRO VIDAL - OAB:11.597, NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT, PAULO CEZAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT, SALADINO ESGAIB - 

OAB:2.657/MT, ULISSES RIBEIRO - OAB:5.464/MT

 Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que inobstante o despacho de 

fls. 43 tenha determinado a emenda da inicial para que fossem incluídas 

todas as partes que integram a ação principal (Código 102096), é de se 

reconhecer que os embargados devem ser tão somente o Ministério 

Público e Vanderlei Roberto Stropp Martin, sendo este último requerido 

naqueles autos e que era o “proprietário” formal do imóvel lá constrito, cuja 

posse/propriedade é aqui defendida pela embargante Terezinha Terto 

Tavares.Assim, independetemente de se verificar a citação de todas as 

partes arroladas na emenda de fls. 46/48, o embargado Vanderlei Roberto 

Stropp já se manifestou às fls. 53/54, e o Ministério Público apresentou 

contestação (fls. 73/77), o que é suficiente à lide.A embargante 

apresentou impugnação à contestação (fls. 98/99).No mais, embora a 

embargante já tenha manifestado pelo julgamento antecipado da lide ou, 

alternativamente, pela produção de prova testemunhal, hei por bem 

oportunizar às partes a justificação de eventual prova a produzir. 

....INTIMEM-SE a embargante, o Ministério Público e o embargado Vanderlei 

Roberto Stropp Martin para que, especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar.Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, primeiro à parte embargante, após o embargado Vanderlei 

Roberto e, posteriormente remetam-se os autos ao Ministério Público 

Estadual, em seguida intimem-se os demais embargados por meio de seus 

procuradores via DJE, independente de nova intimação e sob pena de 

preclusão.Após, certifique-se o necessário e remetam-me os autos 

conclusos.Postergo o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos demais 

embargados para após o retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1406787 Nr: 10461-61.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMPADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDEDMG, VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO DE 

SEIXAS FILHO - OAB:378207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18.882, AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - OAB:, ELLY 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6132-B, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12007

 Pelo exposto, ante a ilegitimidade de parte, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 

com fundamento no art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto 

processual.Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do 

trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.Sem 

honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Intime-se.Cuiabá, 17 de Janeiro 

de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798825 Nr: 5225-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BURITI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, HELOISA SANTOS 

LUGATO DE ALMEIDA - OAB:16.387, MANOEL VICTOR FERREIRA 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:211999, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Pelo exposto, DEFIRO o parcelamento do débito no valor acordado que, 

com a dedução dos valores penhorados via Sistema BacenJud, 

remanesce a quantia de R$ 25.864,64 (vinte e cinco mil, oitocentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a ser quitada em 

20 (vinte parcelas) iguais, mensais e consecutivas.INTIME-SE executada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da primeira 

p a r c e l a ,  m e d i a n t e  d e p o s i t o  j u d i c i a l  v i n c u l a d o  a o 

processo.Intimem-se.Cuiabá, 13 de Janeiro de 2020.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014028-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYELLEN PATRICIA LOPES BARROZO (AUTOR(A))

A. V. B. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT16601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014028-20.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): DYELLEN PATRICIA LOPES BARROZO, AYLA VITORIA 

BARROZO DE MELO RÉU: RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO Vistos etc. 

Em atenção ao pronunciamento Ministerial acostado ao id. 26040045, 

certifique-se quanto à (in)tempestividade da contestação apresentada. 

Consigno, entretanto, que não se verifica razoável que a peça seja 

riscada dos autos, a considerar a natureza do direito em debate. Após 

intime-se a parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste. Na 

sequência, dê-se vista dos autos ao zeloso Ministério Público. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de dezembro 

de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1042979-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. I. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. R. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 1042979-87.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, requerendo o 

que de direito, tendo em vista que a Parte Ré, devidamente citada e com 

registro de presença na audiência realizada em 08/11/2019, deixou 

decorrer o prazo sem apresentar defesa. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020 

(assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez Nelian

 Cod. Proc.: 102404 Nr: 5577-58.1997.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCPF, MHPDF"C, ADSCF, JFPDF, MPDF, ACDF"C, 

HFCF, PNDCF, FDCF, AMDCF, ADCFN"C, AFDOrJIdO, APFDOrpJIdO, JDCF, 

CPP, IPDF"C, JMPDF, LCDCF, MMDCFC, MAPDF"c, LADF, SAFDO, IMPDF, 

FPDFN, SPDF, ALPDF, EMPDF, TBPDF, LZPDF, MPDF, APPDF, PJPDF, 

JMPDF, MAPDF, FKPDF, EPDF, GL, RGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCF(c

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:5271/MT, CARLOS EDUARDO FRANÇA - OAB:3055/MT, CARLOS 

EDUARDO PEREIRA BRAGA - OAB:12.572/MT, CELSO GUEDES 

MAXIMILIANO - OAB:3071/MT, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN - 

OAB:6.822/MT, JÚLIO TARDIN - OAB:4479, KESIA MARTINS FORTES 

DOS REIS - OAB:16125-B, MANOELLA LEANDRO C. DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT, 

NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, RONALDO 

LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, WANTUIR LUIZ PEREIRA - 

OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 102404

Vistos etc.

Indefiro por ora o pedido de fls. 851, devendo a parte interessa 

providenciar as cópias necessárias, para instruir os autos em trâmite em 

outro juízo, bem como, porque trata de providencia da parte, o registro do 

formal expedido.

Aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, para extração das cópias se 

necessário.

Após, retornem-se os autos ao arquivo, procedendo as regulares baixas 

e anotações de legais.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020964-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT25689/O 

(ADVOGADO(A))

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGATHA RENATA DA CRUZ OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020964-50.2019.8.11.0001. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGATHA RENATA DA CRUZ OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos, proposta por 

Marcelo Reginaldo de Almeida, em face de Ana Helena Oliveira de Almeida, 

representada por, Agatha Renata da Cruz Oliveira, todos devidamente 

qualificados nos autos. Frentes às informações constantes dos autos, 

observa-se que a infante está sob a guarda de sua genitora, sendo que 

ambas residem na comarca de Várzea Grande/MT. Sendo assim, de 

acordo com o que dispõe o art. 50 do CPC, as ações em que figura o 

incapaz, processam-se no foro de domicilio de seu representante. Assim, 

há que se pautar o melhor interesse da incapaz. Diante do exposto, 

declino da competência para processar e julgar o presente pedido, 

determinando a imediata remessa dos autos à Comarca de Várzea 

Grande/MT, e distribuição para a vara competente. Procedam-se as baixas 

e anotações legais. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0005258-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA SOUZA MAMEDES FERREIRA (REQUERENTE)

CAMILA CRISTINA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

PAMELA CRISTINA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE FERNANDES DO AMARAL OAB - MT18369-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIRDES DIAS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 
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0005258-60.2015.8.11.0041. REQUERENTE: CLARISSA SOUZA MAMEDES 

FERREIRA, PAMELA CRISTINA DA SILVA DIAS, CAMILA CRISTINA DA 

SILVA DIAS REQUERIDO: LOUIRDES DIAS FERREIRA Visto. Retornem os 

autos à Secretaria para as providências que forem pertinentes. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325202 Nr: 25377-23.2007.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVBS, LBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LISEANE PERES DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 25377-23.2007.811.0041, 

Protocolo 325202, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1059406-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. T. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1059406-62.2019.8.11.0041 

Vistos. Recebo a inicial na forma de Conversão de Separação Judicial em 

Divórcio Consensual, visto que já houve a separação judicial das partes 

de forma consensual de acordo com o id. 27322676. Defiro o pedido de 

gratuidade processual. Dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal. Com o cumprimento, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010708-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRA DIAS DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WELLYNGTHON AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NALZIRA DOMINGAS DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0010708-42.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

WELLYNGTHON AMORIM, WALDOMIRA DIAS DE AMORIM 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NALZIRA DOMINGAS DE AMORIM Vistos. 

Trata-se de Incidente de Substituição de Curatela Consensual proposto 

por Wellingthon Amorim em face de Nalzira Domingas de Amorim, sob os 

fundamentos lançados na inicial. É o breve relatório. D E C I D O. Ao 

consultar no sistema PJE o nome das partes, verifiquei que tramita nesta 

Vara o processo de interdição/curatela (nº 0012288-15.2016.8.11.0041), 

em que são partes: Waldomira Dias de Amorim e Nalzira Domingas de 

Amorim. Naquele processo, a autora foi nomeada curadora provisória, 

cujo termo encontra-se no id. 25101454, e a ação está aguardando 

prolação de sentença. Diante disso, entendo que não existe a 

necessidade de mover a máquina judiciária com um novo processo, sendo 

que o processo principal ainda não foi sentenciado. Por essa razão, cabe 

ao autor do presente feito, se habilitar no processo de nº 

0012288-15.2016.8.11.0041, e requerer tal substituição. Aliás, essa 

possibilidade fica evidente quando examinada à luz do disposto no art. 493 

do Código de Processo Civil. Ainda, esclareço que, para promover a 

substituição de forma consensual, a atual curadora provisória deve 

configurar também no polo ativo, como requerente, devidamente 

representada com instrumento procuratório. Nesse passo, considero 

ausente o interesse processual a justificar a propositura desta ação, se o 

que aqui foi pleiteado deve ser objeto de análise naqueles autos já 

referidos anteriormente. Sendo assim, declaro extinto o processo, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, parte final, do Código de Processo Civil. 

Notifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0035423-27.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA AMORIM DE LIMA (EXEQUENTE)

EDNA SILVA DE AMORIM CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIVALDO MARIANO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0035423-27.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: JULIA CRISTINA AMORIM DE 

LIMA, EDNA SILVA DE AMORIM CARVALHO EXECUTADO: ADIVALDO 

MARIANO DE LIMA Visto. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos em 

que as partes informaram a composição, apresentando os termos do 

acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na 

movimentação n. 25092369. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes no documento acostado sob n. 

25092369, para que produza os jurídicos e legais efeitos, passando a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0024937-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA DORILEO (REQUERENTE)

LEANDRO PAIXAO DA SILVA (REQUERENTE)

VANCURIS NEI DA SILVA (REQUERENTE)

WALDERSON RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MINERVINA GERINIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0024937-46.2015.8.11.0041. REQUERENTE: VANCURIS NEI DA SILVA, 

LEANDRO PAIXAO DA SILVA, GEOVANE DA SILVA DORILEO, 

WALDERSON RODRIGO DA SILVA REQUERIDO: ESPOLIO DE MINERVINA 

GERINIMA DA SILVA Visto. Trata-se de ação em que a parte autora não 

foi localizada no endereço por ela informado para dar andamento ao 

processo, motivo porque foi intimada por edital, e mesmo assim 

permaneceu inerte. É o relatório. D E C I D O. Extrai-se dos autos que a 

parte autora não foi localizada pessoalmente no endereço informado nos 

autos para promover o andamento do processo. Entretanto, nos termos do 

art. 77, inciso V e do art. 274, parágrafo único do Código de Processo 

Civil, é dever das partes informar e manter o endereço atualizado nos 
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autos, obrigação que não foi observada pela parte autora. Contudo, não 

localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por edital, em 

observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona decisão 

do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “1. Nos termos do art. 

485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto sem julgamento do 

mérito, nos casos em que a parte autora, intimada pessoalmente para 

tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h. 2. “A extinção do 

processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação 

pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se 

perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 

20/06/2016) (TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

10/03/2017). Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a 

intimação por edital sem que a parte autora promova o andamento do 

processo, a sua extinção é medida que se impõe. Em face do exposto, 

DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1040825-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE SOUZA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1040825-96.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SELMA DE SOUZA NOGUEIRA Endereço: RUA 

TRINTA E CINCO, 24, LOTE 19, QD. 06, BRASIL 21, CUIABÁ - MT - CEP: 

78052-202 REQUERIDO: EM COMPLEMENTAÇÃO A INTIMAÇÃO EXPEDIDA; 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência na expedição do oficio 

e controle de prazo da do atendimento, conforme documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044438-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO PEDROSO AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ALVES DOS SANTOS (REU)

ALIETE GAUNA PENA (REU)

M. A. S. (REU)

M. B. G. A. (REU)

M. A. L. D. S. (REU)

JOSILENE LARA SOARES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1044438-27.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MAURICIO ANTONIO PEDROSO AMORIM DA SILVA 

Endereço: RUA B, 41, CPA IV - Morada da Serra, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-703 REQUERIDO: Nome: MARLON BRENO GAUNA AMORIM 

Endereço: RUA QUINZE, 244, 28, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-762 Nome: ALIETE GAUNA PENA Endereço: RUA QUINZE, 244, 28, 

JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-762 Nome: MAURÍCIO 

ANTÔNIO LARA DA SILVA Endereço: RUA DOZE, 17, QUADRA 20, TRÊS 

BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-531 Nome: JOSILENE LARA SOARES 

Endereço: RUA DOZE, 17, QUADRA 20, TRÊS BARRAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-531 Nome: MARCO ANTÔNIO SANTOS Endereço: RUA TRÊS, 

30, QUADRA 03, JOÃO BOSCO PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-760 

Nome: TATIANA ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA TRÊS, 30, 

QUADRA 03, JOÃO BOSCO PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-760 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1048222-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. L. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE JOVELINA DIAS DE CARVALHO OAB - MT9909-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1048222-12.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: TALITA TABATA LEITE CLEMENTINO Endereço: RUA 

7, 19, SANTA TEREZINHA (1ª ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-624 

REQUERIDO: Nome: MARCELO HENRIQUE TENUTA Endereço: RUA 7, 26, 

SANTA TEREZINHA (1ª ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-624 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 
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78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037515-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. J. D. M. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCY DE MACEDO SILVA OAB - 602.075.902-49 (REPRESENTANTE)

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1037515-53.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JHON HAB JHERLLEN DE MACEDO SILVA Endereço: 

RUA DO SENADOR, 3, quadra 63, SANTA LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78091-120 Nome: NELCY DE MACEDO SILVA Endereço: RUA DO 

SENADOR, 3, quadra 63, SANTA LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-120 

REQUERIDO: Nome: JOAO BATISTA DE MACEDO Endereço: Duque de 

Caxias, 1014, Centro, NOVA UNIÃO - RO - CEP: 76924-000 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor para ciência na expedição e envio da Carta 

Precatória bem como fiscalização sobre o seu cumprimento na Comarca 

Deprecada, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011422-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. G. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1011422-82.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ORLANDO GONCALVES DE QUEIROZ Endereço: 

RUA J, 0, NOVA CONQUISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-023 

REQUERIDO: Nome: ADRIANA MARQUES DA SILVA Endereço: RUA 

FLORIANO FIGUEIREDO, 471, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78028-305 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre 

a certidão negativa, documento de id: 27538328; e 27538328 no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007922-98.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO (AUTOR(A))

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO OAB - MT900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETH MARY AFFI DA COSTA OAB - 292.966.761-34 

(REPRESENTANTE)

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0007922-98.2014.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO Endereço: VINTE E 

CINCO DE AGOSTO, 33, APTO 1401, DUQUE DE CAXIAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-382 Nome: MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO Endereço: Rua 

Vinte e Cinco de Agosto, 33, 1401, Duque de Caxias II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-382 REQUERIDO: Nome: JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI 

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1520, 603, DUQUE DE 

CAXIAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-395 Nome: ELISABETH MARY AFFI 

DA COSTA Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 1243, APTO 

2101, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-409 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO das 

partes de que os autos aguardará manifestação do perito, designado nos 

autos 17840-58.2016 conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037535-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. V. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. K. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1037535-73.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SARA CARRIEL VIANNA NOVELLI Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 000, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78025-300 REQUERIDO: Nome: PAULO KACZAM Endereço: PRIMAVERAS, 

76W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa , no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001806-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. P. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA OAB - 005.344.432-90 (REPRESENTANTE)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO(A))

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. Z. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1001806-83.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Primeiramente, acolho o pedido de 

Id n. 25383167, pág. 5, item “a” e determino desentranhamento da petição 

e documentos de Id n. 25331068, 25331075 e 25331077 conforme 

postulado, (observando-se que no PJE o desentranhamento ocorre 

mediante exclusão da visualização), com as cautelas de estilo, 

certificando, nos termos da CNGC. No mais, compulsando os autos 

verifica-se no Id n. 25383167 que a parte exequente pretende o 

cumprimento de sentença pelo rito coercitivo (prisão) e expropriatório 

(penhora). Ocorre que, de acordo com reiterados julgados de nossos 

Tribunais, incluindo-se do e. TJMT, não é possível a cumulação de ritos. 

Senão vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – 

PRETENSÃO E CUMULAÇÃO DO RITO EXPROPRIATÓRIO (ART. 523/CPC) 

COM COERCITIVO (ART. 528/CPC) –IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTOS 

INCOMPATÍVEIS – DETERMINAÇÃO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO – 

PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não se admite, no mesmo processo, a execução 

dos alimentos pela via expropriatório e coercitiva, diante da 

incompatibilidade de procedimentos e com o fito de se evitar tumulto 

processual na prática dos atos processuais, em prejuízo aos interesses 

do próprio alimentando.” (TJMT – RAI 1002488-35.2017.8.11.0000, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018) Ainda: 

“... Em execução de alimentos é inviável cumular o rito da prisão com 

pretensão de penhora. Precedentes...” (Habeas Corpus Nº 70077541993, 

TJRS, Julgado em 30/04/2018) Assim sendo, em razão da impossibilidade 

de cumulação, primeiramente, intime-se a parte exequente para que 

esclareça no prazo de 15 (quinze) dias, por qual rito pretende dar 

continuidade ao Cumprimento de Sentença, nestes autos, devendo, na 

mesma oportunidade, atualizar o quantum a ser executado. Se a opção for 

pelo rito coercitivo, inclusive diante da retificação e atualização do valor 

devido, primeiramente, intime-se o executado pessoalmente para, em três 

dias, pagar o débito, provar que o fez, sob pena de protesto judicial e 

prisão civil de 1 (um) a 3 (três) meses, com a observância ainda de que: 

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo” (cf. § 7º do art. 

528 do CPC), e, em seguida, ouça o Ministério Público e voltem conclusos. 

Do contrário, ou seja, se a opção for pelo rito expropriatório, voltem os 

autos conclusos, para análise quanto as demais providências. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015332-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. Q. T. (AUTOR(A))

D. K. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELEN KUNTZE OAB - MT10325/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO BRAUN OAB - MT18784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. Q. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA ALMEIDA DO NASCIMENTO OAB - SP258955 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1015332-20.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Diante do informado no Id n. 

27693865, acolho o pedido e suspendo o feito até a data de 31/01/2020. 

Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

intime-se a parte Exequente, através de seu d. patrono, para que 

manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito para fins de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção/arquivamento. Intime-se e cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435886 Nr: 14505-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CORRÊA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE YOLANDA CORREA DA COSTA 

REIS, ERNESTO FERNANDES DOS REIS, SAUL WAGNER CORREA DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Fernandes dos Reis 

- OAB:, ERNESTO FERNANDES DOS REIS - OAB:3810/MT, JESSIKA 

NAIARA VAZ DA SILVA - OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 Nos termos do artigo 1.205 da CNGC impulsiono o feito para intimação da 

advogada requerente para retirar o alvará expedido nos autos na 

Secretaria da Vara, devendo para isso recolher um selo de autenticação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1102916 Nr: 11680-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:6.667/MT

 Vistos, etc...

Defiro o pedido de desarquivamento, fls. 203.

Compulsando os autos, verifica-se que fora por este Juízo proferida 

sentença em 21/08/2017, fls. 158/164, a qual acolheu, em parte, o pedido 

formulado nesta ação para reconhecer o direito à partilha dos bens 

adquiridos durante a convivência conjugal (ativo e passivo), na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes (Requerente e 

Requerido).

Posteriormente, em 14/01/2020, as partes apresentaram manifestação nos 

autos, fls. 204v/209v, requerendo seja homologado o acordo apresentado, 

para fins de que a Requerente Venância Taiz de Camargo seja a única 

proprietária do imóvel situado à Rua 14, Quadra 03, Residencial Tropical 

Ville entre Despraiado e Jardim Colorado, nesta Cidade de Cuiabá/MT, bem 

como do automóvel Renault Duster.

É o relatório. Decido.

 Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes; 
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observando que estão protegidos seus interesses, pelo que HOMOLOGO, 

o acordo celebrado, 204v/209v, para que surtam os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Expeça-se o necessário para fins de que seja realizada a baixa na 

restrição de venda do automóvel Renault Duster junto ao Detran/MT, 

conforme postulado ás fls. 203.

 Após, expedido o necessário, retornem os autos ao arquivo com as 

cautelas de estilo, baixas e anotações.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 35554 Nr: 8168-51.2001.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela dos Santos 

Bertolini - OAB:25776/O

 Vistos, etc...

 Verifica-se dos autos que não há como acolher o pedido de fls. 75/76, 

uma vez que a obrigação alimentar reconhecida em acordo homologado 

judicialmente só poderá ser revisada/extinta por meio de ação judicial 

própria, a ser distribuída, e não através de petição nos autos em que foi 

fixado ou homologado acordo.

Dessa forma, determino o retorno dos autos ao arquivo com as devidas 

baixas e anotações.

 Intime-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038065-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. D. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211-O (ADVOGADO(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MT159771-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __26__/__03__/2020 às 

__17__h__45__m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038065-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. D. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211-O (ADVOGADO(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MT159771-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __26__/__03__/2020 às 

__17__h__45__m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038065-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. D. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211-O (ADVOGADO(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MT159771-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __26__/__03__/2020 às 

__17__h__45__m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 
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considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1056939-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. B. (REQUERENTE)

L. D. O. B. (REQUERENTE)

H. R. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1056939-13.2019.8.11.0041. REQUERENTE: HATILA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, LETICIA DE OLIVEIRA BALDUINO, LARISSA DE OLIVEIRA 

BALDUINO REQUERIDO: JOELCO BALDUINO Vistos, etc. Este processo, 

por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua 

o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade dos menores, bem 

como que a menor Letícia de Oliveira Balduino é portadora de deficiência 

física e mental (paralisia cerebral tetraplégica espástica), aliado ao fato de 

que o sustento dos filhos incumbe aos pais, arbitro alimento provisório no 

importe de 1 (um) salário mínimo, hoje equivalente a R$ 998,00 

(novecentos e noventa e oito reais), por se tratar de duas menores, sendo 

uma com necessidades especiais, valor esse que entendo necessário 

para satisfazer as necessidades básicas das menores, que deverão ser 

depositados em conta da genitora, que serão devidos a partir da citação, 

cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês. A genitora 

informa na inicial que durante o casamento e por necessidades especiais 

da menor Leticia que é portadora de deficiência física e mental (paralisia 

cerebral tetraplégica espástica), a família se mudou há cerca de dois anos 

para a casa da mãe do requerido para reformar a residência e promover 

adaptações onde a locomoção da menor fosse facilitada, e que atualmente 

está residindo de favor na casa de uma amiga, deste modo, determino que 

o requerido entregue as chaves da residência adaptada para que a menor 

LETICIA DE OLIVEIRA BALDUINO possa residir juntamente com sua 

genitora na residência até decisão final; visando o bem estar da menor 

com necessidades especiais. Quanto ao requerimento de guarda, 

determino a realização do Estudo Social com as partes, no prazo de 20 

(vinte) dias. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia __27___/__03___/2020 às __13____h__30___m. Cite-se 

o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039578-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1039578-80.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITACY BRESSAN REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA BRESSAN Vistos, etc. Defiro requerimento de Id. 

26421907, determino que o mandado de Id. 26110618 seja riscado e o 

mandado seja elaborado conforme decisão de Id. 24638845. Designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

__27___/__03____/2020 às __16___:__30__horas. Intimem-se as partes 

para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039578-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1039578-80.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITACY BRESSAN REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA BRESSAN Vistos, etc. Defiro requerimento de Id. 

26421907, determino que o mandado de Id. 26110618 seja riscado e o 

mandado seja elaborado conforme decisão de Id. 24638845. Designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

__27___/__03____/2020 às __16___:__30__horas. Intimem-se as partes 

para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 
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considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0044952-41.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. T. D. S. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. C. F. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO CUSTODIO LIMA OAB - CE15552-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0044952-41.2012.8.11.0041. RECONVINTE: VALTERLANIA TORRES DOS 

SANTOS RECONVINDO: ANTONIO ALCINO CARACAS FILHO Vistos, etc. 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

__27___/__03____/2020, às __17___:_00_____ horas (art. 693, 

parágrafo único, NCPC). Intimem-se a requerente e o requerido, no 

endereço de Id. 25113903, cientificando-a para comparecer à audiência, 

acompanhados de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência daquele em extinção e 

arquivamento do processo e a desta em confissão e revelia. Na audiência, 

se não houver acordo, poderá a parte requerida contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida das 

testemunhas. Defiro requerimento de Id. 251311814. Cientifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1040007-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Designo audiência de conciliação, instrução e 

ju lgamento,  para o dia __27____/__03_____/2020,  às 

___17___:___30_____ horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se 

o requerente e cite-se o requerido, por meio de sua representante legal, 

cientificando-a para comparecer à audiência, acompanhada de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e 

a deste em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1040007-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Designo audiência de conciliação, instrução e 

ju lgamento,  para o dia __27____/__03_____/2020,  às 

___17___:___30_____ horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se 

o requerente e cite-se o requerido, por meio de sua representante legal, 

cientificando-a para comparecer à audiência, acompanhada de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e 

a deste em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1040007-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Designo audiência de conciliação, instrução e 

ju lgamento,  para o dia __27____/__03_____/2020,  às 

___17___:___30_____ horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se 

o requerente e cite-se o requerido, por meio de sua representante legal, 

cientificando-a para comparecer à audiência, acompanhada de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e 

a deste em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010697-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE ADNE DE ARRUDA GONCALVES (REQUERENTE)

GLEIBE HELEN DE ARRUDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

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

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010697-93.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GLEICE ADNE DE ARRUDA 

GONCALVES, GLEIBE HELEN DE ARRUDA GONCALVES Vistos, etc... 

Narram as partes Autoras que na data 13.12.2019 retiraram o Alvará (ID 

n.º 27496256) para efetuar o saque dos valores junto à Empresa VIVA 

PREVIDÊNCIA, referentes à previdência privada contratada pelo falecido 

Marco Gonçalves. Entretanto, a Segurada colocou obstáculos à 

disponibilização da quantia da previdência privada ao exigir vários 
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documentos, que já estão nos autos, bem como nova cópia autenticada no 

Alvará Judicial expedido por esse Juízo. Ao final, em síntese, requer: i) a 

intimação da Seguradora VIVA PREVIDÊNCIA, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 523 do C.P.C.), efetue o pagamento, via depósito 

judicial, da quantia correspondente a seguro, sob pena de incorrer na 

multa prevista no § 1.º do art. 523 do C.P.C. De forma preliminar, entendo 

ser relevante ressaltar que a presente ação é destituída de litigiosidade, 

pois as deliberações contidas na Sentença proferida no ID n.º 25988724 

constituem autorização, e, além do mais, o pedido de expedição de alvará 

está previsto no artigo 725, VII, do C.P.C.[1], sendo que o mencionado 

dispositivo legal está dentro do capítulo intitulado DOS PROCEDIMENTOS 

DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. Por consequência, não há se falar em 

conversão da presente ação de alvará judicial em cumprimento de 

sentença, devendo, se assim entenderem, as Autoras ajuizarem a 

competente ação de forma autônoma. Não obstante as ponderações 

registradas acima, entendo ser prudente a oitiva da Seguradora VIVA 

PREVIDÊNCIA, em observância ao Princípio do Contraditório (art. 5.º, LV, 

da Constituição Federal). Por consequência, intime-se a Seguradora VIVA 

PREVIDÊNCIA, para que, no prazo de 03 (três) dias, deposite em Juízo os 

valores correspondentes ao contrato de previdência privada pactuada 

pelo falecido Marco Gonçalves ou apresente as razões que entender 

devidas. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de 

janeiro de 2.020. Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito de 

Substituição Legal [1] Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida 

nesta Seção o pedido de: (...)VII - expedição de alvará judicial; (...).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0021499-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON FRANCES RONDON DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO OAB - MT13941-O 

(ADVOGADO(A))

LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB - MT14415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE EMILSON MIRANDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

23931868, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039971-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. T. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039971-39.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para apresentar seus dados bancários, 

possibilitando a expedição de ofício para desconto de alimentos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025948-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. M. (EXEQUENTE)

L. O. N. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

RENNAN DE MORAES RIBEIRO OAB - MT21039/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER OAB - MT24585-O (ADVOGADO(A))

VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI OAB - MT23611-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. M. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação do executado 

de ID 28023963 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1058314-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUELTON FAUSTINO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28257105, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009222-81.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. A. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. A. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. P. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT5332/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0009222-81.2003.8.11.0041 Valor da causa: R$ 4.000,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

EDIVANA PEDROSA MARTINS; JOILSON A.MARTINS; EDMILSON 

A.MARTINS e NEIA MARIA MARTINS POLO PASSIVO: NILCE ALVES 

MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, 

acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 
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partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a 

impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, com fundamento art. 

1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, digitei. CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011714-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FERREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011714-04.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008724-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CORREA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

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

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1008724-40.2018 VISTOS, ETC. Defiro o pedido formulado 

no ID.19355293, razão pela qual, expeça-se, ofício ao Banco Bradesco, 

requisitando informações acerca de eventuais resíduos bancários em 

favor do falecido. Com a resposta do alusivo ofício nos autos, intimem-se 

a interessada para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito. Às providências. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0026102-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIKOLAS HENDERSON SILVA COUTO (REQUERENTE)

CESAR CHRYSTIAN SILVA COUTO (REQUERENTE)

LISA MARYELLE SILVA COUTO (REQUERENTE)

ALBERTO VICENTE RESEGUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONICE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 0026102-94.2016 VISTOS, ETC. Determino a intimação do 

inventariante para prazo de 60 (sessenta) dias colacionar ao feito a 

certidão negativa de dívida expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, em nome da falecida. No alusivo prazo deverão, ainda, ser 

juntadas aos autos as certidões atualizadas negativas de dívidas 

expedidas pelas Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e 

Prefeitura de Cuiabá/MT, todas em nome da falecida, eis que as 

constantes nos autos estão com as validades vencidas. Após, 

imediatamente conclusos para eventual homologação. Às providências. 

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016030-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE RODRIGUES BITTENCOURT (REQUERENTE)

JOYLSON RODRIGUES BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES (INVENTARIADO)

ALDMIR BITTENCOURT RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016030-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOYLSON RODRIGUES 

BITTENCOURT, JEANNE RODRIGUES BITTENCOURT INVENTARIADO: 

ALDMIR BITTENCOURT RODRIGUES, JOAO RODRIGUES Vistos etc. 1. 

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra, 

integralmente, o item 3 da decisão n.º 7356684, atribuindo valor ao imóvel 

inventariado; regularizando as cessões de direito hereditários informadas 

na declaração inicial; trazendo as certidões negativas de débitos dos 

falecidos ALDMIR BITTENCOURT RODRIGUES e JOÃO RODRIGUES e o 

comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, ou requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito 

com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. Cumpridas tais determinações, 

renove-me à conclusão para homologação e não havendo cumprimento, 

certifique-se e, igualmente, renove-me à conclusão. 3. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 16 de outubro de 2017. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042938-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MT159771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. D. C. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1042938-57.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando o 

pedido de ID. 26508320, verifico que se trata de pedido de reconsideração 

da sentença exarada no ID. 25811728, visando o prosseguimento da 

presente demanda executória. Todavia, necessário esclarecer que fora 

proferida sentença, sem resolução do mérito o que, nos termos do artigo 

485, §7º, do CPC/2015 seria possível o juízo de retratação, desde que 

interposta apelação, peça recursal que, todavia, não foi manejada. De 

qualquer forma, ainda que a parte exequente se valesse do instrumento 

processual adequado para externar a sua pretensão, a sentença seria 

mantida na íntegra, eis que não vislumbro qualquer motivo para a 

reconsideração pretendida. De mais a mais, verifico que o pedido de 

reconsideração, consiste na execução de alimentos que foram fixados em 

favor da exequente provisoriamente, no entanto, em consulta ao processo 

no sistema PJE, a saber, nº. 1037406-39.2017.8.11.0041, vislumbro que a 

pretensão de alimentos fora julgada improcedente, ou seja, não há título a 

ser exigível. Sem prejuízo, determino ao Sr. Gestor que, após, certificado o 

trânsito em julgado da correlata sentença, expeça-se o necessário para o 

arquivamento do feito. Às providências. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038964-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

JEFFERSON BARBOSA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZE FATIMA PIRES OAB - 274.564.471-87 (PROCURADOR)

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BENEDITO PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1038964-12.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Ação de Alvará 

Judicial apresentado por Jefferson Barbosa Pires, Marcia da Silva Pires, 

esta representada por sua procuradora Marilze Fátima Pires, visando o 

recebimento do PIS/PASEP atinente a saldo de conta bancária depositado 

no Banco do Brasil e saldo referente a diferenças salariais – URV, não 

recebidos em vida pelo de cujus Manoel Benedito Pires. Através da 

decisão de ID. 17156448, foi determinada a requisição de informações ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e ao Banco do Brasil sobre eventuais 

créditos depositados a título de PIS/PASEP. Também, foi indeferido o 

pedido da justiça gratuita, autorizando o pagamento das custas ao final do 

processo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso noticiou a existência de 

dependente, no ID. 16403515, a qual consta Jefferson Barbosa Pires e 

Márcia da Silva Pires, na qualidade de filhos. O Banco do Brasil, 

respondeu o ofício, informando que não localizou o PASEP em nome do 

falecido, consoante ID. 18740576. Por meio da petição de ID. 18800350, os 

interessados postularam a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça para 

efetuar depósito em conta judicial. No despacho ID. 20246359, foi 

determinado a expedição do ofício ao TJMT, para informar sobre eventuais 

créditos do extinto, inclusive, às verbas rescisórias e diferença de URV. 

No ID.24079225, o TJMT informou a existência de créditos do de cujus 

Manoel Benedito Pires. No ID.25229202, a parte requerente deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar. Em seguida, vieram-me os autos. É 

o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente 

em autorização para o levantamento de numerário existente junto ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e não sacados em vida pelo Sr. 

Manoel Benedito Pires. Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser 

acolhida, eis que para o levantamento de tais valores é desnecessária 

maiores formalidades, bastando apenas comprovar a condição de 

dependente habilitado perante a Previdência Social e, na sua falta, a 

qualidade de sucessor, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) Nesta toada, a pretensão merece ser 

acolhida, eis que o extinto deixou dependentes habilitados perante o órgão 

pagador (TJMT), e, em decorrência, não há que se falar em divisão dos 

valores entre os seus sucessores. No caso, evola-se dos autos que o 

extinto possuía dois filhos, a saber, Jefferson Barbosa Pires e Marcia da 

Silva Pires, como dependentes habilitados perante o TJMT, os quais são 

legitimados, nos termos da lei, para perceberem, integralmente, os valores 

devidos ao extinto. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente 

facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de submissão aos 

formalismos de inventário ou arrolamento, para fins de autorização judicial 

para levantamento de valores devidos ao de cujus e por ele não recebidos 

em vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando os interessados Jefferson 

Barbosa Pires e Marcia da Silva Pires, esta representada por Marilze 

Fátima Pires, a realizarem o levantamento no percentual de 50% para cada 

um, do valor total referente às diferenças salariais – URV e saldos 

residuais da conta salário e corrente, devidos ao de cujus, tão logo 

sobrevenha o depósito nos autos. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário para o levantamento dos valores (ID.18800350), 

observando-se as contas declinadas no feito. Custas e despesas pelos 

interessados. Por fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1026706-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA DA SILVA CAMPOS ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES OAB - MT26115/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1026706-33.2019 VISTOS, ETC. Cuida-se de expedição de Alvará Judicial, 

apresentado por Leonora da Silva Campos Espírito Santo, qualificada nos 

autos, visando o recebimento de crédito atinente a restituição de imposto 

de renda, não recebidos em vida pelo de cujus Manoel Nunes do Espírito 

Santo, esposo da interessada. Através do despacho de ID. 21905447 foi 

determinada a emenda à inicial, oportunidade em que as partes se 

manifestaram no ID. 22374597. Por meio da decisão de ID. 22867607, foi 

determinada a requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro 

Social e a Receita Federal, procedida com a pesquisa via BacenJud, 

sendo encontrado o importe de R$387,61, na Caixa Econômica Federal, 

consoante extrato acostado ao ID. 24429183. Também foi postergado o 

pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. Sobreveio à 

informação prestada pela Receita Federal, ID. 25077899, informou que o 

valor existente a título de restituição de Imposto de Renda Pessoa Física, 

refere-se ao exercício de 2019, cujo valor fora creditado no Banco do 

Brasil. O INSS noticiou a existência de cadastro de dependente habilitada 

do falecido, a qual é a interessada, Srª. Leonora da Silva Campos Espirito 

Santo, no ID. 25307875. A interessada requereu a expedição de Alvará 

Judicial, ID. 25730814. Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. 

Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em 

autorização para o levantamento de numerário relativo a valores deixados 

pela Sr. Manoel Nunes do Espírito Santo depositados em conta bancária. 

Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser acolhida, eis que apesar 

de que para o levantamento dos valores indicados ser desnecessária 

maiores formalidades, imperativo a comprovação da condição de 

dependente habilitado perante o INSS e, apenas na sua falta, da condição 

de sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 
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titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou 

sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em 

favor do Fundo de Previdência e Assistência Social. Nesta toada, a 

pretensão merece ser acolhida, eis que o extinto deixou dependente 

habilitado perante a Previdência Social, e, em decorrência, não há que se 

falar em divisão dos valores entre os seus sucessores. No caso, evola-se 

dos autos que o extinto possuía uma única dependente habilitada perante 

o INSS, a sua esposa e ora interessada, Sra. Leonora da Silva Campos 

Espírito Santos, a qual é a legitimada, nos termos da lei, para perceber, 

integralmente, os valores amealhados nos autos. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

autorizando a dependente habilitada, Srª. Leonora da Silva Campos 

Espírito Santo, a realizar o levantamento de todo numerário deixado pelo 

de cujus, atinente a saldo bancário depositado na Caixa Econômica 

Federal, consoante extrato acostado ao ID. 24429183 e o importe relativo 

à restituição de Imposto de Renda, exercício 2019, creditado no Banco do 

Brasil (agência 2363). Custas e despesas pela interessada, suspensa a 

exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita a que fazem jus e ora concedo, diante do valor objeto de 

levantamento. Transitada em julgado, expeçam-se os necessários 

ALVARÁS, para levantamento da totalidade de todos os valores 

informados no processo e, em seguida, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1043269-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIR MARIA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

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

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1043269-39.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de expedição de 

Alvará Judicial, apresentado por ARENIR MARIA DA SILVA NASCIMENTO, 

qualificada nos autos, visando o recebimento do crédito atinente ao FGTS 

e PIS, depositados na Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida 

pelo de cujus AFONSO RODRIGUES DO NASCIMENTO, esposo da 

interessada. No ID. 17002799, aportaram ao feito termos de renúncia 

realizados pelos filhos do falecido em favor da requerente. Através da 

decisão de ID. 17014363 foi determinada a requisição de informações ao 

Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal, como 

também foi postergada a análise do pedido de concessão de assistência 

judiciária gratuita. O INSS noticiou a inexistência de cadastro de 

dependentes, ID 18038933. Sobreveio informação prestada pela Caixa 

Econômica Federal, de que fora efetuada transferência para a Conta 

Única do Poder Judiciário, ID. 23035326. A interessada requereu a 

expedição de Alvará Judicial e informou conta para o levantamento, ID. 

23132946. Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorização 

para o levantamento de numerário relativo a valores deixados pelo falecido 

AFONSO RODRIGUES DO NASCIMENTO, a título de FGTS e PIS. Pois bem. 

Entendo que a pretensão merece ser acolhida, eis que para o 

levantamento de tais valores é desnecessária maiores formalidades, 

bastando apenas comprovar a condição de dependente habilitado perante 

o órgão empregador do extinto e, na sua falta, dos sucessores, na forma 

da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No caso, evola-se dos autos que o extinto 

não possuía dependentes habilitados perante o INSS, logo, o pagamento 

da verba pretendida será em conformidade com a regra de sucessão 

prevista na legislação civil. Nesse sentido, conforme se extrai da certidão 

de óbito acostada ao feito, o falecido era casado, ID. 17002796 - Pág. 1, 

ressaindo ainda dos autos, que deixou três filhos, todavia, consta a 

renúncia de quinhão, a saber, Vanderli da Silva Nascimento, Wandirney 

Francisco da Silva Nascimento e Francisley da Silva Nascimento, em favor 

da interessada Sr.ARENIR MARIA DA SILVA NASCIMENTO. Desta feita, 

não podemos deixar de considerar que restou cabalmente comprovada a 

existência de valores não recebidos em vida pelo falecido, a título de 

PIS/FGTS, não havendo qualquer óbice para a concessão da tutela 

jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de alvará judicial em favor 

da interessada, sucessora do extinto na forma da lei civil. Saliente-se, por 

oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, 

que tem por escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem a 

necessidade de submissão aos formalismos de um inventário ou 

arrolamento, para fins de autorização judicial para levantamento de 

valores devidos ao de cujus e por ele não recebido em vida. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, autorizando a interessada Sr.ªARENIR MARIA DA SILVA 

NASCIMENTO, a realizar o levantamento do valor total referente ao 

PIS/FGTS, deixado pelos de cujus e depositados nos autos. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, 

observando-se a conta declinada no feito. Custas e despesas pela 

interessada, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita a que fazem jus e ora concedo, diante do 

valor objeto de levantamento. Por fim, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011290-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GENEZIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO CYRIACO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1011290-25.2019 VISTOS, ETC. Cuida-se de Expedição de Alvará Judicial 

apresentado por Maria Genézia de Moraes, qualificada nos autos, visando 

o recebimento do crédito do PASEP, depositados no Banco do Brasil, não 

recebidos em vida pelo de cujus Camilo Cyríaco de Moraes, esposo da 

interessada. Através da decisão de ID. 18917372, foi determinada a 

requisição de informações ao INSS e ao Banco do Brasil sobre eventuais 

créditos depositados a título de PASEP. Também foi postergada a análise 

do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O INSS noticiou 

a inexistência de cadastro de dependentes, ID. 19908959. A Caixa 

Econômica Federal, respondeu o ofício, informando que localizou saldo no 

PASEP em nome do falecido, consoante ID. 20133581. Por meio do 

despacho de ID.21991841, foi determinado a expedição do ofício ao Banco 

do Brasil, para a transferência dos valores encontrados para Conta Única 

do Poder Judiciário. A interessada nos ID. 18766377 e 18766384, noticiou 

os óbitos dos seus dois filhos Joelson Camilo Ferreira de Moraes e Nilton 

César Ferreira de Moraes, pugnando pela suspensão do feito para que 

seja providenciado os termos de renúncia. Sobreveio informação prestada 

pelo Banco do Brasil, que o de cujus, deixou valores a título de PASEP, 

sendo efetuada a transferência para à Conta Única do Poder Judiciário, ID. 

24005453. A interessada postulou a expedição de Alvará Judicial, ID. 

24168021. Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorização 

para o levantamento de numerário relativo a valores deixados pelo falecido 

Camilo Cyríaco de Moraes, a título de PASEP. Pois bem. Entendo que a 

pretensão merece ser acolhida, eis que para o levantamento de tais 

valores é desnecessária maiores formalidades, bastando apenas 

comprovar a condição de dependente habilitado perante o órgão 

empregador do extinto e, na sua falta, dos sucessores, na forma da lei 
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civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que o extinto não possuía dependentes 

habilitados perante o INSS, logo, o pagamento da verba pretendida será 

em conformidade com a regra de sucessão prevista na legislação civil. 

Nesse sentido, ressai dos autos que o extinto era casado e deixou sete 

filhos, todavia, dois já faleceram, sendo que o Nilton César Ferreira de 

Moraes, não deixou herdeiros, consoante ID. 18766384 e o Joelson Camilo 

Ferreira de Moraes, era casado e deixou três filhos, conforme se 

depreende da certidão de óbito encartada no ID. 18766377. Também 

consta nos autos que os demais filhos do casal, a saber, Lourdes Valéria 

Ojeda, Elizabete Ferreira de Moraes, Claudia Cristina Moraes Modesto, 

Iracy Ferreira de Moraes, Gilson Ferreira de Moraes, bem como os netos, 

Jonathan Cruz de Moraes, Max Cruz de Moraes e Nubia Cruz de Moraes 

renunciaram expressamente as suas quotas em favor da interessada. 

Logo, a interessada seria a titular do direito ao recebimento dos valores 

deixados pelo extinto. Desta feita, não podemos deixar de considerar que 

restou cabalmente comprovada a existência de valores não recebidos em 

vida pelo falecido, a título de PASEP, não havendo qualquer óbice para a 

concessão da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de 

alvará judicial em favor da interessada, sucessora do extinto na forma da 

lei civil. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de 

jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente facilitar o acesso à 

justiça, sem a necessidade de submissão aos formalismos de um 

inventário ou arrolamento, para fins de autorização judicial para 

levantamento de valores devidos ao de cujus e por ele não recebidos em 

vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a interessada Maria Genézia de 

Moraes, a realizar o levantamento do valor total referente ao PASEP 

deixado pelo de cujus e depositados nos autos. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I 

do artigo 487 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, observando-se 

a conta declinada no feito. Custas e despesas pela interessada, suspensa 

a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita a que fazem jus e ora concedo, diante do valor objeto de 

levantamento. Por fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011290-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GENEZIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO CYRIACO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1011290-25.2019 VISTOS, ETC. Cuida-se de Expedição de Alvará Judicial 

apresentado por Maria Genézia de Moraes, qualificada nos autos, visando 

o recebimento do crédito do PASEP, depositados no Banco do Brasil, não 

recebidos em vida pelo de cujus Camilo Cyríaco de Moraes, esposo da 

interessada. Através da decisão de ID. 18917372, foi determinada a 

requisição de informações ao INSS e ao Banco do Brasil sobre eventuais 

créditos depositados a título de PASEP. Também foi postergada a análise 

do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O INSS noticiou 

a inexistência de cadastro de dependentes, ID. 19908959. A Caixa 

Econômica Federal, respondeu o ofício, informando que localizou saldo no 

PASEP em nome do falecido, consoante ID. 20133581. Por meio do 

despacho de ID.21991841, foi determinado a expedição do ofício ao Banco 

do Brasil, para a transferência dos valores encontrados para Conta Única 

do Poder Judiciário. A interessada nos ID. 18766377 e 18766384, noticiou 

os óbitos dos seus dois filhos Joelson Camilo Ferreira de Moraes e Nilton 

César Ferreira de Moraes, pugnando pela suspensão do feito para que 

seja providenciado os termos de renúncia. Sobreveio informação prestada 

pelo Banco do Brasil, que o de cujus, deixou valores a título de PASEP, 

sendo efetuada a transferência para à Conta Única do Poder Judiciário, ID. 

24005453. A interessada postulou a expedição de Alvará Judicial, ID. 

24168021. Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorização 

para o levantamento de numerário relativo a valores deixados pelo falecido 

Camilo Cyríaco de Moraes, a título de PASEP. Pois bem. Entendo que a 

pretensão merece ser acolhida, eis que para o levantamento de tais 

valores é desnecessária maiores formalidades, bastando apenas 

comprovar a condição de dependente habilitado perante o órgão 

empregador do extinto e, na sua falta, dos sucessores, na forma da lei 

civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que o extinto não possuía dependentes 

habilitados perante o INSS, logo, o pagamento da verba pretendida será 

em conformidade com a regra de sucessão prevista na legislação civil. 

Nesse sentido, ressai dos autos que o extinto era casado e deixou sete 

filhos, todavia, dois já faleceram, sendo que o Nilton César Ferreira de 

Moraes, não deixou herdeiros, consoante ID. 18766384 e o Joelson Camilo 

Ferreira de Moraes, era casado e deixou três filhos, conforme se 

depreende da certidão de óbito encartada no ID. 18766377. Também 

consta nos autos que os demais filhos do casal, a saber, Lourdes Valéria 

Ojeda, Elizabete Ferreira de Moraes, Claudia Cristina Moraes Modesto, 

Iracy Ferreira de Moraes, Gilson Ferreira de Moraes, bem como os netos, 

Jonathan Cruz de Moraes, Max Cruz de Moraes e Nubia Cruz de Moraes 

renunciaram expressamente as suas quotas em favor da interessada. 

Logo, a interessada seria a titular do direito ao recebimento dos valores 

deixados pelo extinto. Desta feita, não podemos deixar de considerar que 

restou cabalmente comprovada a existência de valores não recebidos em 

vida pelo falecido, a título de PASEP, não havendo qualquer óbice para a 

concessão da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de 

alvará judicial em favor da interessada, sucessora do extinto na forma da 

lei civil. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de 

jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente facilitar o acesso à 

justiça, sem a necessidade de submissão aos formalismos de um 

inventário ou arrolamento, para fins de autorização judicial para 

levantamento de valores devidos ao de cujus e por ele não recebidos em 

vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a interessada Maria Genézia de 

Moraes, a realizar o levantamento do valor total referente ao PASEP 

deixado pelo de cujus e depositados nos autos. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I 

do artigo 487 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, observando-se 

a conta declinada no feito. Custas e despesas pela interessada, suspensa 

a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita a que fazem jus e ora concedo, diante do valor objeto de 

levantamento. Por fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030527-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE RODRIGUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373-O (ADVOGADO(A))

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

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1030527-79.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de requerimento de Alvará 

Judicial apresentados por Josevan Rodrigues de Mendonça, Marinete 

Rodrigues Andrade, Marileide Rodrigues de Mendonça Peryn, Donizete 

Rodrigues de Mendonça, Roni Clei Rodrigues de Mendonça, Maria 
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Auxiliadora Rodrigues de Mendonça, Marilza Aparecida Rodrigues de 

Mendonça, Antônio Rodrigues de Mendonça e Dalva Helena de Souza 

Mendonça, todos qualificados nos autos, visando o recebimento de 

resíduos bancários depositados na Caixa Econômica Federal, não 

recebidos em vida pelo de cujus Esmeraldo de Mendonça, genitor dos 

interessados. Através do despacho de ID. 15844946 foi determinada a 

emenda à inicial, oportunidade em que as partes se manifestaram no ID. 

16029736. Por meio da decisão de ID. 17085084, foi determinada a 

requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social, Caixa 

Econômica e, como também foi realizada pesquisa BacenJud, a qual, 

restou infrutífera, ID. 17177194. Ao final foi postergada à apreciação do 

pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. No ID. 17821979 a 

Caixa Econômica Federal informou a existência de saldo de FGTS e PIS em 

nome do falecido. O INSS noticiou a inexistência de cadastro de 

dependentes, ID. 18075869. Os interessados postularam a expedição do 

ofício para a Caixa Econômica Federal no ID. 18301273, para que 

apresente o extrato de movimentação do ano de 2018 do falecido. Através 

do despacho no ID. 19029060, foi determinada requisição de informações 

à Caixa Econômica Federal, acerca da existência de eventuais créditos 

deixados pelo extinto. A Caixa Econômica Federal, respondeu ofício no ID. 

20923170, informando a existência de valores deixados pelo falecido 

efetuando o depósito na Conta Única do Poder Judiciário. Os interessados 

postularam a expedição de Alvará Judicial, ID. 21120174. Em seguida, 

vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição 

voluntária consistente em autorização para o levantamento de numerário 

relativo a valores deixados pelo Sr. Esmeraldo de Mendonça, a título de 

saldo em conta bancária. Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser 

acolhida, eis que para o levantamento de tais valores é desnecessária 

maiores formalidades, bastando apenas comprovar a condição de 

dependente habilitado perante o órgão empregador da extinta e, na sua 

falta, dos sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No caso, evola-se dos autos que a extinta 

não possuía dependentes habilitados perante o INSS, logo, o pagamento 

da verba pretendida será em conformidade com a regra de sucessão 

prevista na legislação civil. Nesse sentido, conforme se extrai da certidão 

de óbito acostada ao feito, que o falecido era viúvo e deixou filhos, ID. 

15343126,p. 1, evidenciando dos demais documentos encartados a inicial 

que seriam os ora interessados os titulares ao recebimento dos valores 

devidos. Desta feita, não podemos deixar de considerar que restou 

cabalmente comprovado a existência de valores não recebidos em vida 

pelo falecido, a título de saldo bancário, não havendo qualquer óbice para 

a concessão da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de 

alvará judicial em favor dos interessados, sucessores da extinta na forma 

da lei civil. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento 

de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente facilitar o acesso 

à justiça, sem a necessidade de submissão aos formalismos de um 

inventário ou arrolamento, para fins de autorização judicial para 

levantamento de valores devidos ao de cujus e por ele não recebidos em 

vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando os interessados Josevan 

Rodrigues de Mendonça, Marinete Rodrigues Andrade, Marileide Rodrigues 

de Mendonça Peryn, Donizete Rodrigues de Mendonça, Roni Clei 

Rodrigues de Mendonça, Maria Auxiliadora Rodrigues de Mendonça, 

Marilza Aparecida Rodrigues de Mendonça, Antônio Rodrigues de 

Mendonça e Dalva Helena de Souza Mendonça a realizarem o 

levantamento do valor total, dividido em partes iguais entre os herdeiros, 

referente ao saldo bancário deixado pelo de cujus. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, 

observando-se as contas declinadas no feito. Custas e despesas pelos 

interessados, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita a que fazem jus e ora concedo, diante do 

valor objeto de levantamento. Por fim, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020722-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA SOUZA CARVALHEDO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARLEY FERREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

JADIR INACIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT9178-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUCIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº1020722-05.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Alvará Judicial 

apresentado por José Luiz Ferreira da Silva, Jadir Inácio Ferreira da Silva, 

Arley Ferreira de Assunção e Dalvina Souza Carvalhedo da Silva, ambos 

qualificados nos autos, visando o recebimento de eventuais valores a 

título de saldo em conta bancária, restituição de imposto de renda e saldo 

salarial do de cujus Mario Lucio Ferreira da Silva. Através da decisão de 

ID. 15270508, foi determinada a emenda judicial, oportunidade em que as 

partes se manifestaram no ID. 15978193. Por meio da decisão de ID. 

15270508 foi determinada a requisição de informações ao MT PREV, 

Banco do Brasil e Receita Federal do Brasil. Também foi postergada a 

análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. No ID. 

16028537, os interessados postularam a inclusão das herdeiras do 

falecido Edson (irmão do de cujus) no polo ativo da demanda, a saber, 

Danielle Fatima Carvalhedo da Silva e Emanuelle Fátima Carvalhedo da 

Silva. Sobreveio à informação prestada pela Receita Federal, ID. 

16599093, que o valor existente a título de restituição de Imposto de Renda 

Pessoa Física, atinente ao exercício de 2018, encontra-se disponível na 

rede bancária. O Banco do Brasil, respondeu o ofício, informando a 

existência de saldo em conta em nome do falecido, sendo efetuada a 

transferência para à Conta Única do Poder Judiciário, consoante 

ID.17315202. Os interessados pelo ID. 17525005, pugnaram a expedição 

de ofício ao MTPREV e SEDUC/MT. O MTPREV noticiou que não há 

dependentes habilitados perante o referido órgão, bem como informou que 

o falecido recebeu indevidamente a quantia de R$1.189,27, pugnando pela 

devolução do referido importe. A decisão de ID. 21861502, determinou que 

os interessados se manifestem acerca da petição e documentos 

encartados pelo MTPREV. Por meio da petição de ID. 22450040, os 

interessados anuíram com o ressarcimento ao MTPREV dos valores 

recebidos indevidamente pelo extinto, bem como pugnaram pela expedição 

do Alvará Judicial. Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorização 

para o levantamento de numerário relativo a valores deixados pelo Sr. 

Mario Lúcio Ferreira da Silva, a título de saldo em conta bancária. Pois 

bem. Entendo que a pretensão merece ser acolhida, eis que para o 

levantamento de tais valores é desnecessária maiores formalidades, 

bastando apenas comprovar a condição de dependente habilitado perante 

o órgão empregador do extinto e, na sua falta, dos sucessores, na forma 

da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No caso, evola-se dos autos que o extinto 

não possuía dependentes habilitados perante o MTPREV, ID. 17651687, 

p.13, logo, o pagamento da verba pretendida será em conformidade com a 

regra de sucessão prevista na legislação civil. Nesse sentido, conforme 

se extrai da certidão de óbito acostada ao feito, o falecido era solteiro e 

não deixou filhos, ID. 14124063, p. 17, evidenciando dos demais 

documentos encartados a inicial que seriam os ora interessados, os 

titulares ao recebimento dos valores devidos ao extinto. Todavia, ressai 

dos autos, que o Sr. Edson Epifânio da Silva, irmão do de cujus, já é 

falecido, consoante a certidão de óbito de ID. 15978212, casado com 

Dalvina Souza Carvanhedo da Silva, deixando duas filhas, a saber, 
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Danielle Fatima Carvalhedo da Silva e Emanuelle Fátima Carvalhedo da 

Silva, as quais postularam pelo levantamento dos valores, conforme 

petição de ID. 16028537. Assim, evidenciando dos demais documentos 

encartados a inicial que seriam os ora interessados, os titulares ao 

recebimento dos valores. Desta feita, não podemos deixar de considerar 

que restou cabalmente comprovada a existência de valores não recebidos 

em vida pelo Sr. Mario Lucio Ferreira da Silva, a título de resíduos 

bancários, não havendo qualquer óbice para a concessão da tutela 

jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de alvará judicial em favor 

dos interessados, sucessores do extinto na forma da lei civil. Saliente-se, 

por oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de jurisdição 

voluntária, que tem por escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem 

a necessidade de submissão aos formalismos de um inventário ou 

arrolamento, para fins de autorização judicial para levantamento de 

valores devidos o de cujus e por ele não recebidos em vida. De outro viés, 

vislumbro que o MTPREV, no ID. 17651685, informou que o de cujus 

recebeu indevidamente a quantia de R$1.189,27, concordando os 

interessados com a devida restituição dessa importância, ID. 22450040, de 

maneira que, descontado o referido importe, o saldo remanescente deverá 

ser entres os herdeiros. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando os interessados José 

Luiz Ferreira da Silva, Jadir Inácio Ferreira da Silva, Arley Ferreira de 

Assunção a realizarem o levantamento, no percentual de 25% para cada 

um, do valor total referente ao saldo bancário deixado pelo de cujus, 

deduzindo o importe devido ao MTPREV, e, diante do falecimento do irmão 

Edson Epifânio da Silva, a sua quota deverá ser partilhada no percentual 

de 50% para viúva Dalvina Souza Carvanhedo da Silva e em quotas iguais 

para suas filhas, Danielle Fatima Carvalhedo da Silva e Emanuelle Fátima 

Carvalhedo da Silva. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Transitada em julgado, expeçam-se os 

necessários Alvarás de levantamento em favor dos beneficiários, 

inclusive, em favor do MTPREV. Custas e despesas pelos interessados, 

suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita a que fazem jus e ora concedo. Por fim, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019206-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA CARNEIRO (REQUERENTE)

JESSE DE JESUS CARNEIRO (REQUERENTE)

OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

REGINA DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALI AKEMI NISHIYAMA OAB - MT19082/O (ADVOGADO(A))

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

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1019206-13.2019 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Alvará Judicial 

apresentado por Jessé Carneiro de Oliveira, Rosangela Aparecida 

Carneiro, Regina de Campos Oliveira e Ocimar Carneiro de Campos, todos 

qualificados nos autos, visando o recebimento de crédito atinente à 

eventual saldo em conta bancária, não recebidos em vida pelo de cujus 

Joaquim Carneiro de Oliveira, genitor dos interessados. Através da 

decisão de ID. 19903566, foi determinada a requisição de informações ao 

Instituto Nacional do Seguro Social, como também foi realizada pesquisa 

BacenJud, a qual restou frutífera, ID 20158690, razão pela qual foi 

determinada a expedição de ofício à Cooperativa Sicredi, e, ainda, foi 

postergada a análise do pedido de concessão de assistência judiciária 

gratuita. Sobreveio informação prestada pelo Sicredi, que o de cujus 

deixou valores, sendo efetuada a transferência para a Conta Única do 

Poder Judiciário ID. 20787659. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

noticiou o bloqueio parcialmente do valor encontrado no Banco Bradesco, 

a qual consta no BACENJUD, como também, o bloqueio do Banco do Brasil, 

que até o momento não foi localizado o recebimento do mesmo, 

postergando assim, a expedição dos ofícios às instituições financeiras, ID. 

20889289. O INSS noticiou a inexistência de cadastro de dependentes, ID. 

21003227. No despacho ID. 21206168, foi determinada a expedição dos 

ofícios as instituições financeiras mencionadas no ID. 20889289. Os 

interessados postularam a expedição de Alvará Judicial, ID. 22616200. O 

Banco do Brasil, respondeu o ofício no ID 22726190, informando que o 

valor encontrado no BacenJud, foram transferidas para a aludida Conta 

Judicial. Os interessados no ID. 26892706, informaram que não possui 

interesse na reiteração do Ofício ID. 26892706, logo após, postularam a 

expedição do Alvará Judicial. Em seguida, vieram-me os autos. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente 

em autorização para o levantamento de numerário relativo a valores 

deixados pelo Sr. Joaquim Carneiro de Oliveira, por ele não recebido em 

vida. Pois bem. Entendo que a pretensão merece parcial acolhida, eis que 

para o levantamento de valores depositados na conta vinculada ao Fundo 

de Garantia de Tempo de Serviço, assim como ao abono salarial, é 

desnecessária maiores formalidades, bastando apenas comprovar a 

condição de dependente habilitado perante o INSS e, na sua falta, dos 

sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No caso, evola-se dos autos que o extinto 

não possuía dependentes habilitados perante o INSS, logo, o pagamento 

da verba pretendida será em conformidade com a regra de sucessão 

prevista na legislação civil. Nesse sentido, conforme se extrai da certidão 

de óbito acostada ao feito, o falecido era divorciado, deixou filhos e não 

deixou bens a inventariar, ID. 19890290, evidenciando dos demais 

documentos encartados a inicial que os autores são seus herdeiros e, 

portanto, legitimados para levantar o numerário relatado nos autos. Desta 

feita, não podemos deixar de considerar que restou cabalmente 

comprovado a existência de valores não recebidos em vida pelo falecido, 

não havendo qualquer óbice para a concessão da tutela jurisdicional 

perseguida, ou seja, a expedição de alvará judicial em favor dos 

interessados, sucessores do falecido na forma da lei civil. Saliente-se, por 

oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, 

que tem por escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem a 

necessidade de submissão aos formalismos de um inventário ou 

arrolamento, para fins de autorização judicial para levantamento de 

valores devidos ao de cujus e por ele não recebidos em vida. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, autorizando os interessados Jessé Carneiro de Oliveira, Rosangela 

Aparecida Carneiro, Regina de Campos Oliveira e Ocimar Carneiro de 

Campos, a realizar o levantamento, no percentual de 25% para cada um, 

do valor total referente ao saldo bancário, deixados pelo de cujus. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Transitada em julgado, expeça-se o necessário para o 

levantamento dos valores, observando-se as contas declinadas no feito, 

no ID. 26892706. Custas e despesas pelos interessados, suspensa a 

exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita a que faz jus e ora concedo, diante do saldo a ser levantado. Por 

fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004438-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOACIR AMORIM DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

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

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1004438-82.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Ação de 

Alvará Judicial apresentado por Eloacir Amorim de Jesus, visando o 

recebimento do crédito decorrente de diferença de URV, junto ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 47.899,59, não 

recebidos em vida pelo de cujus Manoel Benedito de Jesus. Através do 

despacho de ID. 17835616, foi determinada a emenda judicial, 

oportunidade em que as partes se manifestaram no ID. 17900352. Por meio 
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da decisão de ID.17919119, foi determinada a requisição de informação ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Também foi postergada a análise do 

pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso noticiou a existência de dependente habilitado, no 

ID. 18918954, sendo, Eloacir Amorim de Jesus, mulher do extinto, Marcos 

Vinícius Amorim de Jesus, Eloecil Carolina Amorim de Jesus e Emanuelle 

Cristina Amorim de Jesus, filhos do falecido. No ID. 19134687, a 

interessada pugnou pela expedição do ofício ao TJMT. Na decisão ID. 

19736473, foi determinada a regularização da renúncia dos herdeiros as 

suas quotas, como também, a expedição o ofício ao Tribunal da Justiça de 

Mato Grosso. Os filhos do falecido, Emanuelle Cristina Amorim de Jesus, 

Marcos Vinicius Amorim de Jesus e Eloecil Carolina Amorim de Jesus, 

renunciaram os seus quinhões em favor da sua genitora Eloacir Amorim 

de Jesus, ID.20629262. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, respondeu 

ao ofício, informando acerca da indisponibilidade orçamentária e 

financeira, determinado o sobrestamento deste expediente até 

modificação de tal cenário, consoante ID. 21531766. No ID. 22335181, a 

parte requerente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Em 

seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de 

jurisdição voluntária consistente em autorização para o levantamento de 

numerário existente junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e não 

sacados em vida pelo Sr. Manoel Benedito de Jesus. Pois bem. Entendo 

que a pretensão merece ser acolhida, eis que para o levantamento de tais 

valores é desnecessária maiores formalidades, bastando apenas 

comprovar a condição de dependente habilitado perante a Previdência 

Social e, na sua falta, a qualidade de sucessor, na forma da lei civil, senão 

vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) Nesta 

toada, a pretensão merece ser acolhida, eis que o extinto deixou 

dependentes habilitados perante o órgão pagador (TJMT), e, em 

decorrência, não há que se falar em divisão dos valores entre os seus 

sucessores. No caso, evola-se dos autos que o extinto era casado com 

Eloacir Amorim de Jesus e possuía filhos, a saber, Marcos Vinícius 

Amorim de Jesus, Eloecil Carolina Amorim de Jesus e Emanuelle Cristina 

Amorim de Jesus, como dependentes habilitados perante o TJMT, os quais 

são legitimados, nos termos da lei, para perceberem os valores devidos ao 

extinto. Todavia, consta a renúncia de quinhão, a saber, Marcos Vinícius 

Amorim de Jesus, Eloecil Carolina Amorim de Jesus e Emanuelle Cristina 

Amorim de Jesus, em favor da interessada Srª. Eloacir Amorim de Jesus. 

Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de 

jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente facilitar o acesso à 

justiça, sem a necessidade de submissão aos formalismos de inventário 

ou arrolamento, para fins de autorização judicial para levantamento de 

valores devidos ao de cujus e por ele não recebidos em vida. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, autorizando a interessada Eloacir Amorim de Jesus a realizar o 

levantamento, no percentual de 100% do valor total referente ao URV, 

devido ao de cujus, tão logo sobrevenha o depósito nos autos. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores. 

Custas e despesas pelos interessados, suspensa a exigibilidade, todavia, 

diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita a que fazem jus e, 

ora concedo. Por fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001035-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MELO DE ABREU (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Ante o exposto, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009 e artigo 

124-A acrescentado a LC n° 04/1990 pela LC n° 607/2018, CONCEDO a 

medida LIMINAR e, determino a autoridade coatora que promova, no prazo 

máximo de até 10 (dez) dias, a redução da carga horária de trabalho do 

impetrante TIAGO MELO DE ABREU, matrícula 247055, em 50% (cinquenta 

por cento), sem prejuízo da remuneração, mediante comprovação nos 

autos, até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser fixada. 

Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 

12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se por Oficial Plantonista."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059966-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO LUIS SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA BARROS OAB - MT26075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade indicada 

como coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Às urgentes providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060029-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BENTO GONÇALVES VILELA (IMPETRADO)

Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário 

Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 
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Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Desta forma, não evidenciada a ilegalidade na atuação fiscal, INDEFIRO o 

pedido. Notifique-se a autoridade nominada como coatora, para, querendo, 

no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o 

disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou 

sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante do 

Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000123-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRA GUEDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008681-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONZAGA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0503981-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

presente mandamus, para ratificar a decisão liminar ID 391088, e, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDER A SEGURANÇA. Sem 

custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e 

art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia 

desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, 

da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e 

remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015209-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ESPINDOLA VICTORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, em observância a data de 

distribuição, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as 

restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, nos termos 

da Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000731-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.H. DELUZ - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MENDES FERREIRA (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT O SR. 

PASCOAL SANTULLO NETO (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

presente mandamus, para ratificar a decisão liminar ID 477155, e, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDER A SEGURANÇA. Sem 

custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e 

art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia 

desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, 

da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e 

remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041075-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CELSO RODRIGUES MADUREIRA OAB - SP233895 (ADVOGADO(A))

SILVIA ROXO BARJA FALCI OAB - SP183959 (ADVOGADO(A))

DANIEL CHAGURI DE OLIVEIRA OAB - SP190170 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1026315-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDINA DA SILVA OLIVEIRA (REU)

JOCINEIA DA SILVA OLIVEIRA PINHEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Na sequência, ante o lapso temporal da 

última manifestação processual (ID 14407027), renove-se a intimação das 

requeridas para re/ratificar o pedido, em até 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita com a satisfação da medida."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013053-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO OAB - SP60159 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO FRANCO OAB - SP92208 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para tomar ciência do ofício juntado em 22.01.20, id. 28223892, 

redesignando a data da audiência para 10/02/20, às 15:00 horas, nos 

autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240597 Nr: 9283-34.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METRO PARK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILIETE LORENZI YUNG - 

OAB:16.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6940

 Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 18/12/2019, foi 

disponibilizado no DJE nº 10660, de 21/01/2020 e publicado no dia 

22/01/2020, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: ILIETE LORENZI YUNG - OAB:16.731, representando o polo 

ativo; e LUCIANO ROSTIROLLA - OAB:6940, representando o polo 

passivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823239 Nr: 29350-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DELIBERAL, SIRLENE MACHADO 

DIAS DE SOUZA, SÔNIA CRISTINA DA SILVA, ZILETE LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

será realizada no dia 24 de março de 2020, às 14:30, na Avenida 

Fernando Correa da Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - 

Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976440 Nr: 12367-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROZINA CORREA MILITAO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

será realizada no dia 24 de março de 2020, às 14:30, na Avenida 

Fernando Correa da Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - 

Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791753 Nr: 45837-55.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo estipulado na decisão anterior. Sendo 

assim, impulsiono os autos, intimando as partes para tomarem ciência, bem 

como requererem o que entenderem de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007750-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036103-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS 
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PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012602-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL AMORIM VICENTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018673-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT10446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021288-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REVERTON BARBOSA DE REZENDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015676-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009111-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMINO PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011404-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015720-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARSILENE DIVINA DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO OAB - MT8157-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000071-75.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

PREFEITURA DE CUIABA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003242-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT4186-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023041-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICLEIA SANTOS DA LUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT17530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023594-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILSON TEODORO DA SILVA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001968-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES DE MOURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006900-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLPHO DA SILVA MOURA DE BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005012-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDELEI CUSTODIO DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021000-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 
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(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024967-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILZA FERREIRA DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014467-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZY HARUMI DE ALMEIDA IVANAGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR OAB - MT5982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0504357-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO FLAVIO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SODRE ANDRADE OAB - MT15173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061329-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA BELIC (AUTOR(A))

REJANE PINHEIRO ANDRADE (AUTOR(A))

ADRIANO CANASSA SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIZ PEREIRA COSTA OAB - MT1743 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Razão disso, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. 

Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 

242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 

246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. Caso 

o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, 

desde já determino INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar réplica. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004129-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento do 

valor correspondente ao período retroativo do pensionamento instituído 

pelo extinto servidor Manoelito da Silva em favor da autora, compreendido 

entre 24-10-2014 (data do requerimento administrativo) até a 

implementação do benefício pela Administração em 11/2017, a ser apurado 

em liquidação de sentença por cálculo aritmético (art. 509, §2º, CPC), 

observando-se os reajustes havidos sobre os proventos do 

pensionamento, desde o requerimento administrativo até a efetiva 

implementação do benefício (conforme o extrato concernente ao id. 

11868997, pag. 4). No que tange ao regime de atualização, a rotina de 

cálculos deverá seguir a forma estabelecida no Tema 810 do STF. Atento 

ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3º 

do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

condenação, a ser atualizada a acrescida de juros moratórios na forma do 

Tema 810 do STF, a contar desta data. Decisão não sujeita ao reexame 

necessário (art. 496, §3º, II, CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046240-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELINE DE SOUZA NEVES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006522-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MACHADO DIDONE OAB - BA16528 (ADVOGADO(A))

RODRIGO ZUNIGA DE MELO SOUSA OAB - BA17464 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MTGÁS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:vDessa forma, diante da inadequação da 

via eleita, DENEGO A SEGURANÇA e decreto a extinção da ação, sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. Outrossim, 

REVOGO a tutela de urgência deferida anteriormente. Sem custas 

conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de 

Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035793-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILHA COMPRIDA ENERGIA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO OAB - MT7266/O-O 

(ADVOGADO(A))

RONALDO LUIZ COSTA OAB - SP208820 (ADVOGADO(A))

THABATTA CATIUCH DE MORAES BASTOS OAB - MT16541/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Ante o aditamento da inicial (ID 

25195261), cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na 

forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio 

eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007391-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR KLABUNDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (IMPETRADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS TULIO ARGUELHO OAB - MT10321-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ OAB - MT4481-O 

(ADVOGADO(A))

JONATHAN MARQUES NUNES OAB - MT12356/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Pelo exposto, DECLARO este Juízo da 

Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da lide, e 

DETERMINO a remessa dos autos para uma Varas Federais da Seção 

Judiciária de Mato Grosso desta Comarca. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. 

Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001872-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055221-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 
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da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504351-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CESAR DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833728 Nr: 39111-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KIMBELLI KEISY CAVALCANTI 

EUFRASIO - OAB:27.065, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intima-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934595 Nr: 51769-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA PACTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:2606/O

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042908 Nr: 42948-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BARTOLINA DA SILVA CAMPOS, BENEDITA 

BENTA CAMPOS OLIVEIRA, LUIZE DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FAUSTINO ANTONIO 

DA SILVA NETO, para devolução dos autos nº 42948-26.2015.811.0041, 

Protocolo 1042908, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055443-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDNEI RODRIGUES VITORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1055443-46.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): LINDNEI RODRIGUES VITORIO REU: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Trata-se de ação de 

natureza previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento 

do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Por fim, de se assentar que 

o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado 

na inicial. Nessa linha: Embora seja possível a retificação, de ofício, do 

valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente 

competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na 

petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021028-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SIQUEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1021028-71.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ELZA SIQUEIRA DO NASCIMENTO REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT 

Vistos. Trata-se de ação de natureza previdenciária cujo valor da causa é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de 

Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por 

ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito 

Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 

28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT 

afirmou que “a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma 

ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa 

tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a 

matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor 

atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda 

segundo a jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade 

das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento 

que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de 

direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e 

para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. 

(IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de 

Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De 

se anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Por fim, de se assentar que 

o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado 

na inicial. Nessa linha: Embora seja possível a retificação, de ofício, do 

valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente 

competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na 

petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1041029-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

Outros Interessados:

OLGA GOMES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1041029-43.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE REU: COMPANHIA DE 

HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do petitório e dos documentos acostado pelo requerido no ID 

25921795. Prazo de 15 (quinze) dias. CITEM-se os confinantes 

pessoalmente, nos termos do § 3º do artigo 246 do Código de Processo 

Civil, nos endereços descritos na exordial, para, querendo, manifestar 

interesse na causa. CITEM-se, por edital, os terceiros eventualmente 

interessados, para querendo se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias. DÊ-se ciência às Fazendas Públicas da União e do Município, que 

deverão se manifestar sobre interesse na causa. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002176-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL VAZ GUIMARAES OAB - RJ173000 (ADVOGADO(A))

LENO FERREIRA DA SILVA OAB - RJ107694 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO HOLANDA TRAVASSOS CORREA OAB - RJ117253 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002176-28.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PARANAITA RIBEIRAOZINHO 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebo a inicial com inclusos documentos, vez que, a 

princípio, atendidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Cite-se a 

parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 242, 

parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, 

parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. Caso o 

réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, 

desde já determino INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar réplica. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002164-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (REQUERIDO)
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002164-14.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: HEITOR DIVINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN, DEPARTAMENTO 

DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL 

DE TRANSPORTES Vistos. Trata-se de ação de natureza previdenciária 

cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo 

decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 

28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Por fim, de se assentar que 

o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado 

na inicial. Nessa linha: Embora seja possível a retificação, de ofício, do 

valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente 

competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na 

petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001881-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BITTAR FERREIRA DE AGUIAR OAB - SP383786 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE SCHALCH NETO DE OLIVEIRA CAMPOS OAB - 

SP326740 (ADVOGADO(A))

FABIO PIOVESAN BOZZA OAB - SP172590 (ADVOGADO(A))

MARCIO CARNEIRO SPERLING OAB - SP183715 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001881-88.2020.8.11.0041. 

AUTOR: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebo a inicial com inclusos documentos, vez que, 

a princípio, atendidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Cite-se 

a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 242, 

parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, 

parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. Caso o 

réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, 

desde já determino INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar réplica. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1052818-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1052818-39.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): DELMIR ALVES DA COSTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 
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que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017728-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDEVILDES REINALDO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1017728-67.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): AUDEVILDES REINALDO DE CARVALHO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de 

natureza previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento 

do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004281-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE AGUIAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1004281-12.2019.8.11.0041. 
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ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALESSANDRO DE AGUIAR 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza previdenciária 

cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo 

decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 

28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008618-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL DOMINGOS DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1008618-15.2017.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ODIL DOMINGOS DIAS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza previdenciária 

cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo 

decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 

28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 
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causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001900-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA BENEDITA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Luciane Regina Martins OAB - MT10003-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001900-94.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: DILMA BENEDITA DE CAMPOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Vistos, etc. Defiro para a parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Recebo a inicial com inclusos documentos, 

vez que, a princípio, atendidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. 

Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 

242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 

246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. Caso 

o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, 

desde já determino INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar réplica. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022039-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1022039-04.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): JAIR DOS SANTOS SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022150-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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NILSON MORAES COSTA OAB - MT8349/O (ADVOGADO(A))

IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA OAB - MT18205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1022150-85.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): HELIO JOSE DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031793-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVAINE RODRIGUES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1031793-38.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): DIVAINE RODRIGUES FERNANDES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de 

natureza previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento 

do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 
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fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031843-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1031843-93.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE PEREIRA DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação de natureza previdenciária cujo valor da causa é inferior 

a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do 

julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024686-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA E CRUVINEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1024686-40.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): CRISTIANE PEREIRA E CRUVINEL REU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 
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independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010770-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLERIA SEBA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1010770-02.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): WALCLERIA SEBA BATISTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 
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disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007061-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGILENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1007061-22.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): REGILENE DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de ação de natureza previdenciária cujo valor da causa é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de 

Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por 

ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito 

Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 

28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT 

afirmou que “a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma 

ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa 

tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a 

matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor 

atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda 

segundo a jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade 

das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento 

que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de 

direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e 

para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. 

(IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de 

Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De 

se anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011116-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1011116-50.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LUIZ FERREIRA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação de natureza previdenciária cujo valor da causa é inferior 

a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do 

julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 
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terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018200-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1018200-68.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ELINEI MARQUES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006156-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DA SILVA ARANTES (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

ODAIR EGUES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1006156-37.2019.8.11.0002. 

IMPETRANTE: NELY DA SILVA ARANTES IMPETRADO: ODAIR EGUES, 

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos etc. Tem-se em 

perspectiva ação mandamental ajuizada por NELY DA SILVA ARANTES 

em face do suposto ato coator praticado pelo Gerente Executivo do INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Pois bem. A competência para 

conhecer e processar mandado de segurança encontra-se 

expressamente delimitada na Constituição da República e é aferida a partir 

da categoria funcional da autoridade apontada como coatora, vejamos: 

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: VIII - os 

mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade 

federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; 

(destaquei) À propósito, “a competência para o julgamento de mandado de 

segurança é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional 

da autoridade indicada como coatora (ratione auctoritatis), sendo 

irrelevante a matéria tratada na impetração, a natureza do ato impugnado 

ou a pessoa do impetrante.” (CC 69.016/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA 

DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2007, DJ 

26/03/2007, p. 204) Por isso, e com amparo no inciso VIII do artigo 109 da 

Constituição Federal, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada 

de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente 

para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos 

à Justiça Federal, com as formalidades legais. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago 

de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030958-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUZENIR ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KAREN DECKER OAB - MT7007-O (ADVOGADO(A))

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1030958-50.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): AUZENIR ALVES DE ARAUJO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de 

natureza previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento 

do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035064-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1035064-84.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza previdenciária 

cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo 

decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 
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28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007660-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BRITO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1007660-58.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): RONALDO BRITO DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de 

natureza previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento 

do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 
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disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023131-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1023131-17.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ROGERIO FERREIRA BEZERRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012451-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZO DE SOUZA PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS OAB - MT10617-O (ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1012451-07.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): GENILZO DE SOUZA PORTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 
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ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037925-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1037925-77.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): AIRTON PEREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034530-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1034530-77.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LEONICE DE SOUZA SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza previdenciária 

cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo 

decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 

28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036346-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1036346-31.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): AMARILDO ANTONIO DE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza previdenciária 

cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo 

decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 

28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 
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fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028791-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO BARBOSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1028791-60.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): LOURIVALDO BARBOSA DIAS REU: INSTITUTO BRASILEIRO 

DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação de natureza previdenciária cujo valor 

da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo decidido 

pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 

28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Por fim, de se assentar que 

o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado 

na inicial. Nessa linha: Embora seja possível a retificação, de ofício, do 

valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente 

competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na 

petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011196-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DA SILVA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILZE LEMES DA SILVA OAB - MT19563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1011196-77.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): VALDETE DA SILVA MATA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 
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0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1028602-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS SANTOS DE JESUS VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE VIEIRA DA SILVA LIMA OAB - MT22922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1028602-14.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: MARIA DOS ANJOS SANTOS DE JESUS VIEIRA IMPETRADO: 

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ, PREFEITURA DE CUIABÁ Vistos etc. Conforme 

se depreende dos autos, a impetrante requereu a desistência da ação 

mandamental (ID 25009504). Deste modo, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação requestada, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa 

decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020192-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA OAB - MT0011354-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548-O 

(ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Pelo exposto, DETERMINO que a autoridade impetrada cumpra, NO PRAZO 

DE 48 HORAS, a determinação judicial de ID 11419601, fazendo a imediata 

exclusão do status ´´vencido´´ do PRODEIC na conta corrente fiscal da 

empresa impetrante, abstendo-se de qualquer outro ato que implique em 

sua suspensão até o termo final do contrato, em 01.11.2020, ou até que 

sobrevenha decisão de mérito em sentido contrário. Anoto que o 

descumprimento desta decisão ensejará a aplicação de multa ao servidor 

recalcitrante (autoridade coatora), sem prejuízo de outras sanções 

legalmente previstas. Intime-se a autoridade coatora desta decisão judicial, 

que deverá adotar as providências necessárias ao seu fiel e incondicional 

cumprimento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Cumpra-se por 

oficial de justiça plantonista. Às urgentes providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 803358 Nr: 9820-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMÊNIA ROSA DE MATOS, BENEDITA 

SIQUEIRA RONCARI NEGRÃO, CELSO DONIZETI RONCARI NEGRÃO, 

EUZEMAR FÁTIMA LOPES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO BARBOSA 

RÓS - OAB:17838, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:OAB/MT 18.030

 Vistos etc.

Em havendo pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de 

declaração, a oitiva da parte adversa se faz necessária, sob pena de 

afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, intime-se a parte 

embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos 
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embargos declaratórios opostos às fls. 266/269.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 63778 Nr: 10542-74.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCLÉCIO ASSIS GARRUCHO, JERONIMO JOSE 

TEIXEIRA NETO, LEDA OJEDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISSSPL- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 

DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:OAB/MT 4.411, ARMIRO LOURENÇO - OAB:11792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

 Intime-se o ente público Executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar as execuções, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme o art. 535 do CPC.

 Não impugnada as execuções, determino a expedição de requisição do 

pagamento, de ofício precatório, no valor indicado pela parte exequente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347727 Nr: 17904-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SEBASTIÃO MACIEL DA SILVA, CELSO 

CORRÊA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, 

NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que à fl. 534 foi juntada Planilha de Atualização do DAP para 

expedição das RPVs em nome do autor e de seu advogado.

Ocorre que, à fl. 21, foi juntada procuração constituindo o advogado 

NILSON MORAES COSTA e outros como patronos do requerente.

Todavia, à fl. 111, foi juntada nova procuração, nomeando CELSO 

CORRÊA DE OLIVEIRA e outro como novos advogados do autor.

Assim, intimo todos os advogados mencionados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar em nome de quem deverá ser expedida RPV para 

pagamento dos honorários de sucumbência.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002635-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LEANDRO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT16090-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044029-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MATEUS DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001297-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO ANTUNES DA COSTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011492-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MESSIAS PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - MT12372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032331-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CATARINA DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016735-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024021-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES LIMA SILVA E SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO(A))

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002488-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SA E CASTRO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001045-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSAND MOREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008860-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GRASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006085-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ROSA ZANETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013388-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCI DE MORAES ARTIAGA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023024-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010914-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NIMIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007607-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - MT12372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019381-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020917-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA BALBINOT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013507-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007293-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SEZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020077-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DE ATAIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016773-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEZI APARECIDA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006905-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001816-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021017-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CORREA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030882-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009545-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI CESAR DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001625-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. W. G. J. T. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

BRIZA BEATRIZ GARCIA OAB - 010.748.421-89 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO EDUCACIONAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS DE GESTÃO ESCOLAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, pelas razões acima expostas, DEFIRO a liminar vindicada, 

para que a Autoridade Coatora mantenha assegurada a vaga do 

Impetrante na Creche Estadual Maria Eunice Barros Duarte. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei nº. 12.016/2009). Dê-se vistas ao MP. Após, cls. para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000540-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA CABRAL DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008365-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - MT12372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041262-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024503 Nr: 34105-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THCDO, CARLINDO MATOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ, SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT, KEILA DOS 

SANTOS ALMEIDA GONÇALVES - OAB:25.148/MT, NARA CRISTINA 

DA FONSECA - OAB:25096/O, NATALIA MANTOVANNI BEATO ARRAIS 

- OAB:17037, paulo vitor reginato - OAB:23017/O, PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM, ROSILENE 

MARCELO - OAB:8.886/MT, VENICIUS YUTAKA HARIMA - 

OAB:10.116/O

 Fica o(a) Advogado(a) JOSÉ EDUARDO POLISEL GONLÇALVES, OAB/MT 

12.009, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889834 Nr: 23105-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUVANIL NUNES XAVIER DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Tendo em vista o decurso do prazo estipulado na decisão anterior. 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar-se, ou 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307257 Nr: 16546-83.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ANASTACIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do 

art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se."

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038376-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M Z TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que impulsiono o feito para intimar a autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017363-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANA REGINA AMIKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017363-13.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2019 12:10:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IVANA REGINA AMIKI CPF Nº 823.176.901-34 - 

CONTRIBUINTE 734855486 CDA's Nºs 2015/1179409; 2016/1363747; 

2017/1494313 e 2018/1612733. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.32.001.0337.147 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.423,32- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJE em 24/04/2019 pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IVANA REGINA AMIKI - CPF Nº 

823.176.901,34, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos 

nas CDA's Nº's 2015/1179409; 2016/1363747; 2017/1494313 e 

2018/1612733, referente a IPTU's que incidiu sobre a Inscrição Municipal 

nº 01.8.32.001.0337.147, sendo atribuído à causa o valor de R$3.423,32-

(ID's 19583277 e 19583278). Em 24/06/2019 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 21083354). Inexiste nestes 

autos eletrônicos informação quanto à devolução do AR da Carta de 

Citação. Em 22/01/2020 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante os pagamentos administrativos dos 

créditos executados, renunciando expressamente ao prazo recursal, 

anexando o EXTRATO DO CONTRIBUINTE Nº 734855486, onde se lê que 

as CDA's executadas foram quitadas em 22/01/2020 e as CDA's 78155; 

146231; 288197; 419951; 827515 e 1806760 estranhas aos autos(ID's 

28225370 e 28225371). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito executado, 

face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO 

DESTE PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do 

processo formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 

do CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

crédito pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO 
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ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE 

VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – 

RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no 

artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida 

pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que 

não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais 

e em honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação 

é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo 

Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1017363-13.2019.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO 

o presente PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição deste PJe. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o 

Juízo deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 
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custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059562-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SALLES SALTON (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059562-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034057-02.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR RAIMUNDO SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034057-02.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031036-18.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031036-18.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051405-18.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL EMP E CONSTRUCAO S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051405-18.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001122-69.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MOREIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001122-69.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0000866-14.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FIGUEIREDO C DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000866-14.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019362-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON TARCISIO DE OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019362-57.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032595-92.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO GUNITI FUGISAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032595-92.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001284-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO MERIGHI FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001284-64.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011849-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011849-38.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000896-25.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BANDEIRANTES LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000896-25.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008275-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008275-75.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006852-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA DE AMORIM ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006852-46.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008442-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE OLIVEIRA ZEFERINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008442-58.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040433-28.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040433-28.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057615-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX SALUSTIANO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057615-85.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008893-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008893-98.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009296-67.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009296-67.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046414-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODINILZA LUZIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046414-62.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050136-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEREAIS NORTE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050136-41.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000669-59.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SFINGER E FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000669-59.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048529-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BELMIRO ANASTACCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048529-90.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0023373-71.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MIWA MURAKAMI DOGAN (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0023373-71.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017929-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SILVA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017929-18.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020650-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANNE LUCAS DO AMARAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020650-40.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014091-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOADYL SEBASTIAO DE AQUINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014091-67.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052675-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI DA SILVA DORNELES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052675-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010105-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA HELENE CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010105-08.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040363-11.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BISPO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040363-11.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040213-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACCER ASSESSORIA COMERCIAL EMPRESARIAL E REPRESENTACAO 

LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040213-93.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021406-35.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR PAES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021406-35.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007227-81.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007227-81.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000297-86.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000297-86.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040878-46.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040878-46.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006521-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI HORTENSI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006521-64.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045988-84.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045988-84.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054609-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERAFIM JIACOMELI COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054609-70.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058488-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ANTONIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058488-85.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054964-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA WILLEMANN - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054964-80.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009292-30.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SOARES BOTELHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009292-30.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002326-12.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002326-12.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019642-14.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019642-14.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045054-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045054-29.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020931-79.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO PASCOAL DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020931-79.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000489-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE AVELINO DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000489-19.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007489-31.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007489-31.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038486-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO VIDAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038486-60.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046095-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALES SANTANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046095-94.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038425-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0038425-44.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011791-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU NUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011791-35.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013254-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CALIXTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013254-12.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046472-65.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARTINS VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046472-65.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004595-97.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO YOSKIO ABE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004595-97.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006752-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUE ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006752-91.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010109-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIETA ROSA NOVIS GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010109-45.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014250-49.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ROMA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014250-49.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011650-75.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARIA NERY RIBEIRO (EXECUTADO)

DAIANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011650-75.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0018300-21.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SPINELLI PIMENTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018300-21.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028877-24.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028877-24.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008869-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GUIRALDELI BORGES VILELA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008869-21.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015103-58.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIDELMA DA SILVA BELEM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015103-58.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046245-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COTEPOSTES - POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046245-12.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040167-41.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOM MAT LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040167-41.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011569-53.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRITO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011569-53.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048095-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA FILIZOLLA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048095-04.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019554-92.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO JERONIMO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019554-92.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030414-36.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO COLTURATO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030414-36.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057584-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ARAGON DEZORDI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057584-65.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034867-25.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA HAGEMANN DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034867-25.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004129-21.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TINOCO MACIEL (EXECUTADO)

TEREZO DE JESUS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

PHORMA COMERCIO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE ALVES FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

DALTON MIRANDA COSTA OAB - MT12792-A (ADVOGADO(A))

FABIANA CURI OAB - MT5038-O (ADVOGADO(A))

ANESIO RIBEIRO JUNIOR OAB - MT9491-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004129-21.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002594-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002594-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047623-37.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON TOMAZ DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047623-37.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007828-63.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TEREZO DE JESUS DE SIQUEIRA OAB - 138.501.561-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0007828-63.2008.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036296-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIO CESAR DO CARMO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036296-61.2013.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010368-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASCIMENTO REPRESENTACOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010368-11.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001769-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPOMAD IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MADEIRAS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001769-64.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004466-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO TRIVELLATO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004466-19.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015898-64.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANDERSON DIAS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015898-64.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020259-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PINHEIRO DA COSTA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020259-56.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037937-89.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE DE MATOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037937-89.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005418-22.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005418-22.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008286-07.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAINE APARECIDA JAUDY RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008286-07.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0015269-03.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015269-03.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016092-74.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIL ALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016092-74.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007741-83.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

TATIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT13571-O (ADVOGADO(A))

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

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007741-83.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005565-97.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005565-97.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054834-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECORACOES CUIABA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054834-56.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053383-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN SPORT FITNESS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053383-30.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053560-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PODIUM COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053560-91.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045040-45.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045040-45.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0011361-45.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO PECAS E TURISMO ALIANCA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011361-45.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029389-85.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIZA DE CAMPOS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029389-85.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022657-10.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZA MARRANGHELLO MALUF (EXECUTADO)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA IMOBILIARIA ALIANCA S.A. 

(EXECUTADO)

GUILHERME ANTONIO MALUF (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022657-10.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011846-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011846-83.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047638-69.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMP IMOB NONATO FARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047638-69.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008962-33.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA OAB - MT16123-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008962-33.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038084-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIL ROSA E SILVA (EXECUTADO)

LUCIANE APARECIDA ROSA E SILVA (EXECUTADO)

ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS ROSA E SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038084-18.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011824-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DE LOURDES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011824-25.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032661-43.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA SA 

(EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO MARTINS BASTOS (EXECUTADO)

JOAO PEDRO GOUVEA VIEIRA (EXECUTADO)

BOLIVAR BALDISSEROTTO MOURA (EXECUTADO)

REFINARIA DE PETROLEO RIOGRANDENSE S/A (EXECUTADO)

SERGIO SILVEIRA SARAIVA (EXECUTADO)

ROBERTO BASTOS TELLECHEA FILHO (EXECUTADO)

JOAO PEDRO GOUVEA VIEIRA FILHO (EXECUTADO)

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032661-43.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013483-21.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO MENDES PAIVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013483-21.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034289-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIA DOS SANTOS LARA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034289-62.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004786-60.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPO INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004786-60.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014608-92.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA OAB - MT16123-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014608-92.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011105-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. OAB - 33.337.122/0001-27 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0011105-43.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042580-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO OLMIR GOLIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO DEL GROSSI OAB - MT8294-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI OAB - MS9916-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042580-51.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015937-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUELINA LINA DE CAMPOS LEITAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015937-22.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008942-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008942-90.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055671-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALCI FORNARI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055671-48.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014460-81.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA OAB - MT16123-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014460-81.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053338-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA DOS PASSOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053338-26.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028282-30.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDI SA-INDUSTRIA DE PNEUMATICOS (EXECUTADO)

UNIPART-UNISA PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS LIMITADA 

(EXECUTADO)

DOMINGOS COSTA NETO (EXECUTADO)

EDUARDO GAMBOGI PINHEIRO (EXECUTADO)

WAGNER COSTA (EXECUTADO)

MAURO ANTONIO DONADEL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028282-30.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000803-62.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000803-62.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049791-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

A.F.DA CRUZ CONVENIENCIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049791-75.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040553-37.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONST.CAMILOTTI LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040553-37.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001260-03.1986.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001260-03.1986.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028121-93.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA OAB - MT16123-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028121-93.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013251-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVANDES ILARIO CAMPOS FONTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013251-57.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004260-93.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPO INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004260-93.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038426-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILAIR ISABEL BORGES SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038426-87.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003990-78.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DIAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003990-78.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056175-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENTA MARTINS FONTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056175-20.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002041-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002041-19.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0023681-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAXI LOTACAO ELDORADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023681-39.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002265-20.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002265-20.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046738-52.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOIVAM CASSIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046738-52.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011953-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO VITORIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011953-30.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008754-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INAGEL COELHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008754-97.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001309-38.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO BRANDAO PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001309-38.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002085-38.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIVETTI S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002085-38.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006487-51.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETTE CALDAS MIGUEIS OAB - MT2180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA ESPINDOLA QUINTANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006487-51.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002166-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GONCALO GOMES BEZERRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002166-50.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004769-24.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO GARCETE RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PERON OAB - MT3060-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004769-24.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040755-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040755-14.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016344-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016344-28.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036251-91.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARTINS ALVES FILLHO (EXECUTADO)

CIRENE DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

EXATA ETIQUETAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME (EXECUTADO)

HUMBERTO MARTINS ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036251-91.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015743-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUNICE FATIMA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015743-22.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020221-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTES HOTEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020221-73.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0002245-29.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DONDONI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002245-29.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047242-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047242-58.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000674-33.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTERO TEIXEIRA CARDOSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000674-33.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002735-27.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROSSI JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002735-27.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053710-72.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILIO MORAIS RENNO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053710-72.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015741-52.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR SOARES FUJISAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015741-52.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001370-93.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL BUFFLIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001370-93.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059772-31.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C P VARGAS CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059772-31.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0025241-50.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A OAB - 34.274.233/0001-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0025241-50.2012.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 377 de 812



914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040941-71.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO CONDOMINIO DO EDIFICIO 

MAISON VIVALDI- ACEMAV (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040941-71.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027589-12.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TICIANE CAROLINA SOARES FEDRIZZI (EXECUTADO)

ROOSEVELTH ARLEX GARCIA (EXECUTADO)

S . R . DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027589-12.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033912-67.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI CARLOS BATISTA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033912-67.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049647-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICENOR FERREIRA PINA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049647-04.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040898-37.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO LUIZ DO CARMO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040898-37.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027911-66.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS REBELO GLOGER (EXECUTADO)

AMOS GENISH (EXECUTADO)

VIRGILIO GARCIA CASSEMUNHA (EXECUTADO)

RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE (EXECUTADO)

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EXECUTADO)

KARLIS JONATAN KRUKLIS (EXECUTADO)

GUSTAVO PINTO GACHINEIRO (EXECUTADO)

GVT (HOLDING) S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027911-66.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011928-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES (EXECUTADO)

W M SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011928-85.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055072-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOHAMAD KAMAL FARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055072-12.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017903-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017903-20.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018620-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018620-32.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014396-85.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONQUISTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014396-85.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004283-87.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALI ELZA SGUAREZI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004283-87.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019396-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DO COUTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019396-32.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042614-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DIAS VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042614-26.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005684-77.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON RAKSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005684-77.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011019-97.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE CARNE G (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011019-97.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009515-65.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DUTRA PIMENTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009515-65.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024912-67.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DE PAULA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024912-67.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051475-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIBEA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051475-35.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057432-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DA SILVA CUNHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057432-17.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032108-30.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRENNO JOSE PILEGGI (EXECUTADO)

PIERCARLO SANNA (EXECUTADO)

FABIO BORDI (EXECUTADO)

RICARDO MENDES DE PAULA (EXECUTADO)

AGIP DISTRIBUIDORA S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032108-30.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010054-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONIL MARIA ZARQUE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010054-94.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0037597-48.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. OAB - 03.420.926/0001-24 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0037597-48.2010.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046907-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AZIZ YDY (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046907-73.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054640-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054640-90.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044954-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044954-74.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010383-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORDESTE PARTICIPACOES S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010383-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015085-81.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Atacadao do Cimento Ltda (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015085-81.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057488-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO EDISON BOMBAZARO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057488-50.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017634-30.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017634-30.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019044-79.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019044-79.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031452-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO BOSCO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031452-34.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032039-08.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO ALUYSIO LUDVIG (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032039-08.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047833-54.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MALUF (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047833-54.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058173-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS GATTAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058173-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004559-70.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS A G RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004559-70.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046696-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ R MORENO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046696-37.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001249-07.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIRA BULHOES PERRUPATO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001249-07.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021521-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021521-70.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002385-97.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - MT1565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONST E INCORP LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002385-97.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053187-60.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE ALBERNAZ DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053187-60.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010673-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010673-58.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017353-64.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017353-64.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012023-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS GATTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012023-47.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003571-82.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ AMADOR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003571-82.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053273-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE CARVALHO BALBUENA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053273-94.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029365-08.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029365-08.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052147-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052147-43.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022065-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022065-63.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011756-17.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADAO DAS FABRICAS DE TECIDOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011756-17.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047071-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. P. LIMA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047071-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002590-29.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO OAB - MT5937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTERLACK COMERCIO DE PRODUTOS PARA MARCENARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002590-29.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016052-92.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA VIEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016052-92.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54070 Nr: 2133-19.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:OAB/139.970, RAFAEL ANTONIETTI MATTHEUS - OAB:296.899/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57807 Nr: 107-14.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VITAL CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALISTA DE MEIO AMBIENTE, 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO, ASSESSOR CHEFE I DA SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 56963 Nr: 3708-62.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO EDUARDO CARVALHO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - 

MT, SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22.452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.Bem como trazer cópia 

da inicial (duas).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34801 Nr: 1839-35.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KABALAN SALLOUM GHNEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Wesley Nascimento 

de Oliveira - OAB:21518/O, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Em seguida, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da 

proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 465, §3º)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9010 Nr: 221-36.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Ethienne 

Gaião de Souza Paulo - OAB:6251, Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Subprocurador (a)-Geral de 

Defesa do Meio Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os documentos acostados às fls. 68/79, decorrentes da 

vistoria realizada pelo órgão ambiental na propriedade denominada 

Fazenda Igor, INTIMEM-SE as partes para ciência e manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Proceda-se a retificação da capa dos autos, fazendo constar a 

numeração única do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9010 Nr: 221-36.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Ethienne 

Gaião de Souza Paulo - OAB:6251, Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Subprocurador (a)-Geral de 

Defesa do Meio Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE o Senhor Gestor se houve ou não o integral cumprimento 

da decisão de fl. 80, com a intimação da parte executada, por meio de 

publicação via DJe, eis que possui advogada devidamente constituída (fl. 

10) nos embargos à execução em apenso, para ciência e manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Caso negativo, proceda-se o impulso necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57807 Nr: 107-14.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VITAL CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALISTA DE MEIO AMBIENTE, 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO, ASSESSOR CHEFE I DA SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que é necessário que o impetrante providencie 3 (três) cópias da 

inicial para istruir o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53990 Nr: 2081-23.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINO ALCIDES BORTOLINI, MARISA BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL (SRMA-SEMA/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA SILVA VILAS BOAS - 

OAB:22.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49499 Nr: 3321-81.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO VICARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO DA 

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 12240-63.2010.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LEVI MARQUES DA CONCEIÇÃO

CRISTIANO ANTÔNIO DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Levi Marques da Conceição, Cpf: 28483510120, Rg: 

3512355 SSP MT Filiação: Helena Paes da Conceiçãoe Leonidas 

Bondespacho Correa, data de nascimento: 02/09/1961, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 33, Qda. 435, 

Bairro: Três Barras, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, LEVI MARQUES DA CONCEIÇÃO para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 
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26/02/2020, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos. Etc. (...) Dando inicio a sessão Plenária 

verificou-se a ausência do acusado Levi Marques da Conceição, bem 

como o seu representante legal pelo Núcleo de Praticas Jurídicas da 

Unic/Unijuris. Assim a MMª. Juíza, determinou o desmembramento do ato, 

em relação ao acusado Levi Marques da Conceição redesignando a 

Sessão Plenária para o dia 26/02/2020, às 13h30min".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SEBASTIÃO DO 

ESPIRITO SANTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 36766 Nr: 1501-17.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700/MT, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7920, RICARDO 

S. SPINELLI - OAB:15.204

 Autos código nº 36766

Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fls. 1205/1206 e, em decorrência, redesigno a sessão 

de julgamento para o dia 17 de março de 2020, às 09h.

 Às providências.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603420 Nr: 43387-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, RAFAEL 

DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24538/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:10

Intimando:DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB/MT 24.538/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388364 Nr: 2468-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX CANDIDO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, visando a readequação da pauta, face ao 

grande número de processos com réus presos, cuja prioridade 

sobrepoem aos de réus soltos, o MM. Juiz de Direito, Dr. Wladymir Perri, 

determinou a redesignação para o DIA 20 DE MAIO DE 2020, ÀS 

16H00MIN. Saem os presente devidamente intimados.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 606896 Nr: 46562-94.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JAYME JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLAIR JOSÉ CHAGAS - 

OAB:70113/PR

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. EUCLAIR JOSÉ CHAGAS OAB/PR 70113

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

28/01/2020, ÀS 13:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585416 Nr: 27361-19.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:10

Intimando:DR. JOSÉ BATISTA FILHO OAB/MT 13696-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494048 Nr: 33337-75.2017.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN BARBOSA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:

 Após o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão:

Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade ante à ausência do acusado.

II – Designo o dia 01/02/2021 às 16:30 para a próxima instrução, devendo 

o acusado ser intimado pessoalmente bem como pelo Diário de Justiça 

Eletrônico, sob pena de decretação de sua revelia.

III – Saem os presentes intimados.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 585014 Nr: 27001-84.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - 

OAB:19242

 Após o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão:

Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade ante às ausências supramencionadas.

II – Oficie-se a central de mandados para que providencie a devolução do 

mandado expedido para intimação da vitima Thayanne, no prazo de 48 

(quarenta e oito horas)..

III – Comunique-se a Diretoria do Fórum, quanto ao descumprimento 

ocorrido nestes autos quanto a não devolução de mandado de intimação 

para audiência, conforme prazo estabelecido pela CNGC.

 IV – Extrapolado o prazo, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público, 

para manifestação

V – Acolho o pedido da defesa, para a próxima solenidade intime-se as 

testemunhas de defesa e o acusado no mesmo endereço do processo.

 VI- Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO

Advogado do Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 473272 Nr: 13184-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO GOMES DA SILVA BISNETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 13184-21.2017.811.0042 CÓDIGO: 473272

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: AURELIANO GOMES DA SILVA BISNETO

 Vistos.

Os autos retornaram conclusos, pois consta à fl. 51 a apreensão de um 

VEÍCULO FIAT, MODELO PUNTO, COR PRATA, PLACA NJA-5123 / NOVA 

MUTUM-MT, o qual não foi reclamado nos autos e cuja destinação não foi 

determinada.

 Compulsando os autos, verifica-se que a apreensão ocorreu no dia 

29.03.2017, há mais de 03 (três) anos, portanto, sem que ninguém tenha 

reclamado a posse do veículo e diante disso da total ausência de 

identificação circunstancias da posse do veículo e respectivo proprietário, 

DECLARO O PERDIMENTO do automóvel. Em se tratando de objeto que 

possui valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada 

caso, tudo conforme previsto na CNGC.

Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, arquivando-se os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 21 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 477289 Nr: 17125-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO 

SANTO, LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA, WILLIAN MOREIRA DA 

COSTA VIEIRA, CLINJER JORDÃO DA SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17.867, LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - OAB:22.947

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 17125-76.2017.811.0042 (CÓDIGO: 477289)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU(S): CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

 LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA

 WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA

 CLINJER JORDÃO DA SILVA

 YURI FRANCISCO DA SILVA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que os acusados CARLOS HENRIQUE, 

WILLIAN MOREIRA e YURI FRANCISCO foram devidamente citados (fls. 

797/798, 819/820 e 823/823 - A) e apresentaram Resposta à Acusação 

(fl. 828), contudo esta não contém preliminares (alegações de vícios ou 

falhas processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por 

que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério 

Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

05.10.2021 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-se o(s) acusado(s), seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, 

o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o 

caso.

Se o(s) réu(s) estiverem preso(s), requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Com relação aos acusados LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA e 

CLINJER JORDÃO DA SILVA, verifica-se que foram expedidos editais para 

citação dos acusados (fl. 825), contudo ainda não houve o decurso de 

prazo, portanto aguarde-se o decurso de prazo. Decorrendo o prazo e 

não comparecendo os acusados em juízo, tampouco constituindo 

advogado para patrocinar sua defesa encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Às providências.

Cuiabá - MT, 21 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 315916 Nr: 14992-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR PÍNTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:21.610

 Após o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão:

Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade e acolho o pedido da defesa, 

redesignando a instrução para o dia 09/02/2021 às 16:30.

 II – Saem os presentes intimados.

III – Às providências.

 Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

ODEMAR PÍNTO DE MORAES

Réu

ADILSON BOTELHO

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319384 Nr: 18960-12.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JOSÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA - OAB:21.550/MT

 PROCESSO CRIME Nº: 18960-12.2011.811.0042 (Código: 319384)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: DIEGO JOSÉ SANTOS

Vistos etc.

Os autos vieram me conclusos para análise do pedido da defesa de fls. 

97. O acusado teve sua revelia decretada conforme termo de audiência de 

fl. 96, pois o mesmo foi intimado, porém não compareceu na audiência.

Todavia, a defesa justificou a ausência do acusado informando que o 

mesmo tinha uma consulta médica e por este motivo não pode comparecer 

ao ato anterior.

 Diante disso, revogo parcialmente a decisão de fl. 96, no que se refere à 

revelia do acusado e determino a intimação ao acusado para que 

compareça a audiência designada para o dia 30.01.2020 às 15h30min.

Às providências.

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 320330 Nr: 20051-40.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO MORAES BARROS, RENATO 

SANDRO DA COSTA, LILIAN CRISTINA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5019/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20051-40.2011.811.0042 (CÓDIGO: 320330)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): ROMILDO MORAES BARROS

 RENATO SANDRO DA COSTA

 LILIAN CRISTINA SILVA GONÇALVES

 Vistos etc.

Verifica-se que a acusada LILIAN CRISTINA SILVA GONÇALVES já foi 

citada por edital para constituir novo advogado para sua defesa e deixou 

transcorrer em branco o prazo, conforme certidão de fl. 153.

Desta forma, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para 

apresentar resposta à acusação da acusada LILIAN CRISTINA SILVA 

GONÇALVES.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 20 de janeiro de 2020.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 333150 Nr: 13709-76.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDUINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO RODRIGUES FIOR - 

OAB:18552-OAB/RS, FERNANDO TRES FIOR - OAB:62..572

 (... ) O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe que:“O juiz poderá 

revogar a prisão preventiva, se, no correr do processo, verificar a falta de 

motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem”. Destarte, inexistindo outros motivos capazes de 

sustentar a manutenção da prisão e uma vez que o acusado já tomou 

ciência da presente Ação Penal não mais persiste o fundamento utilizado 

para decretação da segregação cautelar, qual seja, garantia de aplicação 

da lei penal, sendo a revogação do édito medida que se impõe, conforme 

dispõe o art. 316 do CPP.Diante disso, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

de ARDUÍNO NUNES. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA com a cláusula 

se por outro motivo não estiver preso.Ciência ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Intime-se para apresentação de Resposta 

à Acusação.Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 603873 Nr: 43733-43.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º 43733-43.2019.811.0042 (CÓDIGO: 603873)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO

 Vistos etc.

I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.

II - Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o artigo 1.373, § 3º, da CNGC, indagando o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de 

Justiça deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a 

intenção de contratar defensor, consoante o artigo 1.373, § 4° da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.

III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

IV – Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.
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V – Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 VII – Conforme requerimento ministerial (fl. 07) determino o 

ARQUIVAMENTO PARCIAL do Inquérito Policial no que diz respeito aos 

crimes tipificados nos artigos 288, caput e 329, caput, ambos do Código 

Penal, uma vez que não há nos autos elementos contundentes de autoria 

e materialidade para que tenham concorrido ou praticado os delitos

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 04 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 603873 Nr: 43733-43.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos.

Junte-se nos autos cópia das informações prestadas nos autos do HC n. 

1019604-83.2019.8.11.0000.

Intime-se a defesa do acusado para que no prazo legal apresente a 

devida Resposta à Acusação.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se 

acerca do requerimento formulado pela Autoridade Policial para a 

destruição do armamento apreendido (fls. 113/114).

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333150 Nr: 13709-76.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDUINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO RODRIGUES FIOR - 

OAB:18552-OAB/RS, FERNANDO TRES FIOR - OAB:62..572

 INTIMAR A DEFESA DO RÉU ARDUINO, PARA NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 596178 Nr: 36934-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLICIA DA DELEGACIA ESP. DE 

REPRESSÃO A ROUBOS E FURTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, IGOR FELIPE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:17244/O

 AUTOS Nº 36934-34-81.2019.811.0042 (Código: 596178)

 Vistos etc.

Considerando a informação de fls. 87/90 solicite-se da Terceira Vara 

Criminal a remessa dos autos a este Juízo, tendo em vista a prevenção 

determinada pelo decreto de prisão preventiva constante nestes autos ser 

anterior à data do recebimento da denúncia naquele Juízo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 21 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383011 Nr: 24898-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BEZERRA PEREIRA, EMANUEL 

BORGES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Certifico que encaminho intimação ao(s) advogado(a,s) do(s) réu(s) DRº. 

LAURO GONÇALO DA COSTA, OAB 15.304/MT e JULIERME FRANCISCO 

MEIRA SILVA, OAB 11.811/MT, da r. sentença proferida nos autos, cuja 

parte dispositiva segue transcrita: "Posto isto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu JULIANO 

BEZERRA PEREIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto 

no artigo 16 da Lei 10.826/03. OUTROSSIM, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS JULIANO BEZERRA PEREIRA E EMANUEL 

BORGES DE BRITO, das imputações que lhe são atribuídas em relação aos 

delitos do artigo 12 da Lei 10.826/2003 e artigos 180 caput e 288 caput, 

ambos do Código Penal, o que faço nos termos do artigo 107, IV, 

combinado com o artigo 109, V, todos do Código Penal e artigo 61 do 

Código de Processo Penal.DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 16 DA LEI 

10.824/2003 IMPUTADO AO ACUSADO JULIANO BEZERRA: Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo 

a dosar a sanção penal.(...)Por fim, encontro a pena para este delito em 04 

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.O réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO de acordo com o que 

preceitua o artigo o art. 33 § 2º “b” do Código Penal. Faculto ao acusado o 

direito de apelar em liberdade. (...)Publique-se, intime-se e cumpra-se.(...)"

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374614 Nr: 15850-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALMEIDA, RODOLPHO TAVARES 

KUMMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13258 OAB/MT

 Intimação da defesa, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 05 de março de 2020, às 14h00min, no Fórum da 

Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454995 Nr: 32276-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT

 Intimação da defesa, acerca da continuação da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 26 de março de 2020, às 15h30min, no 

Fórum da Capital.
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9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 588434 Nr: 30067-72.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA, ALISSON DE 

OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO. - OAB:, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:24463-O

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR os denunciados JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA, RG: 

22212400 SSP/MT, inscrito sob o CPF nº 003.518.421-45, filho de Jaime 

Augusto de Almeida e Raquel Carvalho de Lima Almeida, data de 

nascimento: 27/12/1993, brasileiro, natural de Mirassol D’Oeste/MT, 

residente e domiciliado à Rua Mariano Rodrigues Paiva, nº 4220, Centro, 

Mirassol D’Oeste/MT e ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS, RG: 24019917 

SEJUSP/MT e inscrito sob o CPF nº 006.756.541-73, filho de Adelcio dos 

Santos e Ana do Carmo de Oliveira Santos, data de nascimento: 

11/10/1995, brasileiro, natural de Mirassol D’Oeste/MT, solteiro, agricultor, 

residente e domiciliado à Rua Vanderleison Marques, nº 181, Bairro Cohab 

Juruena, Mirassol D’Oeste/MT, nas imputações previstas no artigo 33, 

“caput”, da Lei 11.343/06.(...)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 468142 Nr: 28578-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE ARAÚJO BEZERRA, VICTOR HUGO 

DA SILVA GAMA, YASMIN JULIA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICTOR HUGO DA SILVA GAMA, Rg: 

2756805, Filiação: Claudia da Silva Gama, data de nascimento: 27/08/1994, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, desempregado, Telefone 

992998754/992996098. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu VICTOR HUGO DA SILVA GAMA, para 

comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, que 

será realizada no dia 22/04/2020 ás 14h.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, DENUNCIO, a Vossa Excelência 

VICTOR HUGO DA SILVA GAMA, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, como no incurso nas sanções do artigo 35, da lei 11.343/2006 

(...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Lucia Baniago 

Guedes, digitei.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 518908 Nr: 11108-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO PEIRA PICCININ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT

 Visto.

Defiro a cota ministerial retro e determino a expedição de carta rogatória 

com o fito de citar o acusado, no endereço apresentado às fl. 52, de 

acordo com as normas da CNGC.

Desde já, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional até o 

seu cumprimento, com fulcro no artigo 368 do CPP.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 352089 Nr: 13443-55.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RONDINELLE DE OLIVEIRA 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550

 Visto.

Intime-se o patrono do acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar 

aos autos procuração com poderes específicos para receber importância 

e/ou receber alvará.

Intime-se. Cumpra-se.

Transcorrido in albis o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 570745 Nr: 13719-76.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20901, SEONIR ANTÔNIO JORGE - OAB:38641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimação dos Advogados da parte 

Querelante para comprovação/juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, da guia e pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

intimação do Querelado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 360167 Nr: 22873-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SANTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada Ministério 

Público Estadual e CONDENO o réu DIEGO SANTI DE SOUZA, pela prática 

do crime descrito no artigo 302, caput, do Código de Trânsito. P.I.C. 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de 

Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 163346 Nr: 10666-05.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO COVIZZI BONFIM, WESLEY ROMÃO 

DE GODOI, REGINALDO GUIMARÃES FORTES, DARIJARBAS DE LIMA 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 
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OAB:9086-B, ARDONIL M. GONZALES JUNIOR - OAB:13945, BARBARA 

SOUZA SILVA MONTEIRO - OAB:15.833/MT, EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, GUILHERME PAES MAIOLINO - OAB:18274

 Homologo as desistências das testemunhas conforme requerido acima.

 Determino que sejam intimadas as testemunhas de defesa já arrolada às 

fls. 260

 Defiro o pedido das Defesas que requereram prazo de 05 dias para 

manifestação sobre as testemunhas de defesa.

 DESIGNO SESSÃO DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 20 de MAIO DE 2020, ÁS 

14H.

 Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Os presentes saem intimados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 559727 Nr: 1562-18.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALVES CARDOSO, JOSÉ PAULO DE 

FREITAS MÁXIMO ALENCAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659, GUILHERME HOMEM BRAZIL BARBOSA - 

OAB:19526/O, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20883/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré, na pessoa de seu ADVOGADO, 

para ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Colniza/MT, 

nesta data, via malote digital código de rastreabilidade 81120204871407, 

com a finalidade de inquirição da testemunhas arroladas pelo MP, para, 

querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 606778 Nr: 46413-98.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO ANDRADE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória - Código: 606778

Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 31 de 

janeiro de 2020, às 14h50min, para o cumprimento do ato deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 466623 Nr: 6443-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYSXTER ALVES SILVA, PAULINA ALVES 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RWLY GWLYT AFONSO 

ALVES SILVA - OAB:24299

 Código: 466623 Vistos, etc.Cuida-se de apreciar resposta à acusação 

com pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Paulina 

Alves da Guia e Rysxter Alves Silva (fls. 405/428), argumentando em 

apertada síntese, que os acusados são pessoas de boa conduta social, 

réus primários, ela trabalhadora, ele estudante de direito e estagiário em 

escritório de advocacia, acrescentando ainda que o cárcere é medida 

excepcional, situação que o Ministério Público não concorda (fls. 545/548).

(...). Não obstante, explica Lopes Junior que a acusação deve estar 

carregada com os elementos probatórios, geralmente extraídos da 

investigação preliminar, que fundamentam a admissão da acusação 

“devido ao caráter infamante do processo penal, em que o simples fato de 

estar sendo processado já significa uma grave ‘pena’ imposta ao 

indivíduo.” LOPES JUNIOR, Aury Celso Lima. Direito processual penal e sua 

conformidade constitucional. 6. ed. v. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

p. 349.Com fulcro nas orientações acima e diferentemente do suscitado 

pela defesa, há nos autos indícios consistentes de autoria e materialidade 

delitiva, portanto verifica-se a necessidade do processo penal para 

submissão dos acusados à ação/pretensão punitiva do Estado, razão pela 

qual rechaço a tese defensiva de ausência de justa causa, mantendo a 

ação penal deflagrada.Desta forma, para prosseguimento do feito, designo 

audiência única de instrução e julgamento do qual trata o art. 411, do CPP, 

para o dia 27 de fevereiro de 2020, às 14 horas.Façam-se, pois, as 

intimações, comunicações e requisições necessárias. Se for o caso, 

expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, intimando-se as 

partes da aludida expedição, para acompanhamento, querendo.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Flávio Miraglia Fernandes Juiz 

de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 571294 Nr: 14261-94.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLYNTON DOS SANTOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLYNTON DOS SANTOS BARROS, 

Rg: 19986580, Filiação: Aguinalda Pereira dos Santos Barros e Natanael 

dos Santos Barros, data de nascimento: 20/05/1990, brasileiro(a), natural 

de Vilhena-RO, solteiro(a), borracheiro/desempregado, Telefone 

6599300-5489. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Notificação e Intimação do Réu: WELLYNTON DOS SANTOS 

BARROS, quanto aos termos da denúncia de fls. 04/05, cujo resumo 

segue em anexo. Bem como, sua intimação para audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia: 24/03/2020 às 15:45 horas.

Resumo da Inicial: Conforme Inquérito Policial, no dia 13 de fevereiro de 

2019, por volta das 2h, na residência localizada na Rua 16, nº 04, Quadra 

81, do Bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado Wellynton dos Santos 

Barros tinha em deemhósihtoi 01 (uma) porção de maconha, com massa 

de 78,46 g (setenta e oito gramas e quarenta e seis centigramas) e 01 

(uma) porção de cocaína, com massa de 1,80 g (um grama e oitenta 

centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, conforme laudo pericial nº 3.14.2019.52282-01, fs. 12/13-IP. 

Na referida data, Policiais Militares realizavam rondas pelo bairro Pedra 90, 

quando visualizaram um indivíduo adentrando uma residência afamada 

como ponto de comercialização de drogas (boca do Pezão), razão pela 

qual, foi ele acompanhado pelos militares. Na ocasião do fato, os policiais 

permaneceram do lado de fora do muro da residência, e presenciaram a 

venda de entorpecente no quintal da casa, bem como o momento em que o 

denunciado entregou a porção de droga para o suspeito. Por esse motivo, 

os policiais militares entraram na mencionada residência, sendo que, ao 

perceber a presença da guarnição, o usuário alcançou evadir do local, 

todavia, o denunciado Wellynton foi detido. Efetuada diligências pelo 

imóvel, os policiais localizaram 01 (uma) porção de maconha, depositada 

dentro da geladeira. Ainda, foi apreendida no interior da residência 01 
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(uma) porção de cocaína, a importância de R$ 146,00 (cento e quarenta e 

seis reais) e 02 (dois) aparelhos celulares, escondidos dentro de uma 

caixa de relógio. Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado negou 

a traficância, dizendo que as porções de drogas apreendidas em sua 

residência destinavam-se apenas ao seu consumo pessoal. A folha de 

antecedentes do denunciado revela o seu envolvimento com o delito de 

tráfico, vez que ele responde ação penal pelo mesmo - tráfico de drogas 

perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá (Código 559293 ). Destarte, as 

circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, os quais 

ratificaram que a residência do denunciado era conhecida por funcionar 

como “boca de fumo”, aliadas a apreensão de expressiva quantidade de 

drogas, diversificadas (maconha e cocaína), acompanhada de dinheiro, 

além da passagem criminal do denunciado por tráfico de drogas, são 

elementos que indicam a destinação mercantil das drogas. Diante do 

exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Wellynton dos Santos 

Barros como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de denúncia ofertada pelo 

Ministério Público em desfavor de WELLYNTON DOS SANTOS BARROS, 

pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 

11.343/06.A defesa prévia veio às fls. 71/82, ocasião que a defesa arguiu 

a nulidade dos autos em face da violação ilegal do domicílio e a ausência 

de justa causa para deflagração da ação penal, arrolando as testemunhas 

em comum com a acusação.É o relato necessário.DECIDO.No que pertine à 

alegação de nulidade absoluta dos autos, sorte não assiste à 

defesa.Registro que perfilho do entendimento de que os crimes de 

natureza permanente – a exemplo do tráfico de entorpecentes –, em que o 

sujeito ativo se considera em constante estado de flagrância, admite-se a 

prisão em flagrante a qualquer tempo. Nesse cenário, o ingresso no 

domicílio em que ele ocorre não reclama mandado judicial e tampouco 

autorização do morador, inexistindo violação à garantia prevista no art. 5º, 

inc. XI, da CF. Nesse sentido, segue o mais recente entendimento do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:“(...) 1. Descabida a decretação de 

nulidade das provas obtidas com o flagrante, porquanto o tráfico de 

drogas, por ser delito de natureza permanente, não exige a apresentação 

de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na 

residência do acusado, máxime quando constatada a existência do estado 

de flagrância, além de fundadas razões para se cogitar que naquele 

imóvel era promovida a destinação circulatória de drogas, valendo 

acrescentar que os policiais entraram na casa e descobriram os 

entorpecentes sem qualquer induzimento ao proprietário da moradia, tudo 

no cumprimento de seus deveres de ofício, afastando, com isso, qualquer 

mácula sobre a diligência realizada (...).” (Ap. n. 79944/2017, DES. 

GILBERTO GIRALDELLI - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

06/12/2017 - Publicado no DJE 14/12/2017).A respeito do atual 

posicionamento do STF, convém esclarecer que referida Corte tem 

adotado o entendimento nessa matéria “do controle judicial a posteriori”, 

devendo ser avaliado pelo magistrado se a entrada forçada no domicílio 

encontra-se devidamente justificada, sob pena de ser considerada 

arbitrária e ilegal:“(...) Fixada a interpretação de que a entrada forçada em 

domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, 

quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a 

posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante 

delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou 

da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. 

Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de 

drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a):Min. 

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 

09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).No caso em apreço, os policiais 

permaneceram do lado de fora do muro da residência, e presenciaram a 

venda de entorpecente no quintal da casa, bem como o momento em que o 

denunciado entregou a porção de droga para o suspeito. Por esse motivo, 

os policiais militares entraram na mencionada residência, sendo que, ao 

perceber a presença da guarnição, o usuário alcançou evadir do local, 

todavia, o denunciado Wellynton foi detido.Efetuada diligências pelo imóvel, 

os policiais localizaram 01 (uma) porção de maconha, depositada dentro 

da geladeira. Ainda, foi apreendida no interior da residência 01 (uma) 

porção de cocaína, a importância de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis 

reais) e 02 (dois) aparelhos celulares, escondidos dentro de uma caixa de 

relógio.Destarte, verifico que os milicianos agiram sob fundada suspeita, 

estando suficientemente justificada a entrada no domicílio, circunstância 

que levou à apreensão de mais de 78,46 g de Maconha e 1,8 g de 

cocaína.No que concerne à falta de justa causa, se dá mediante a 

ausência de qualquer elemento indiciário da existência do crime ou de sua 

autoria. É a justa causa que a doutrina tem enquadrado como interesse de 

agir, significando que, para ser recebida, a denúncia deve vir 

acompanhada de um suporte probatório que demonstre a idoneidade e a 

verossimilhança da acusação.Nesse sentido, para demonstração da “justa 

causa”, se faz necessária a existência de prova da materialidade delitiva e 

dos indícios de autoria, os quais justificam a deflagração da ação penal, e 

não de provas concretas, tal como salientou a defesa.In casu, a 

materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva estão 

devidamente demonstrados pelo laudo de constatação da droga 

apreendida e pelos elementos de provas produzidas na fase do inquérito 

policial que antecedeu a deflagração da presente ação penal.Em razão do 

exposto, REJEITO as preliminares de nulidade e ausência de justa causa 

suscitadas pela defesa do réu.Superadas as questões preliminares, 

entendo que a dinâmica do evento descrito na inicial acusatória precisa 

ser melhor esclarecido, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta fase, o princípio do 

“in dubio pro societate”.Em suma, presentes os requisitos materiais e 

formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado 

WELLYNTON DOS SANTOS BARROS como incurso no artigo da “lex 

repressiva” nela mencionado.Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24/03/2020, às 15:45 horas, para o interrogatório do acusado e 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes.Considerando que o 

réu não foi localizado para ser intimado nos endereços dos autos (fl. 67), 

cite-se e intime-se o réu via edital (CPP, art. 361).No mais, intimem-se as 

testemunhas devidamente arroladas; dando-se ciência ao Promotor de 

Justiça e à Defesa.Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ewerson Campos de 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Virginia da Cunha Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414154 Nr: 19106-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECHANDRE ZENOR BARBOSA 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALECHANDRE ZENOR BARBOSA 

MAGALHÃES, Cpf: 03190357196, Rg: 2226816-2, Filiação: Zenil 

Aparecida Barbosa da Silva Magalhães e Vanderlei Antônio de Magalhães, 

data de nascimento: 07/08/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 65-99330-5732. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. PARA QUE TOME CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA, BEM COMO MANIFESTE OU NÃO O INTERESSE EM 

RECORRER.

 Sentença: ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei n.º 11.343/06 o delito de 

tráfico de drogas imputado ao réu ALECHANDRE ZENOR BARBOSA 

MAGALHÃES, brasileiro, solteiro, nascido em 07.08.1991, natural de 

Cuiabá/MT, portador da CI/RG n.º 22268162 SSP/MT e CPF n.º 

031.903.571-96, filho de Cenderlei Antônio de Magalhães e Zenil 

Aparecida Barbosa, residente e domiciliado na Rua José Feliciano 

Figueiredo, n.º 46, Quadra 17, Bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT.[...] 
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DEFIRO a restituição do valor de R$60,00 (sessenta reais) em dinheiro e 

do celular marca Samsung, apreendidos à fl. 15, mediante termos nos 

autos, a serem retirados no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar do 

trânsito em julgado. Decorrido o prazo, desde já, DECRETO seu perdimento 

em favor da União (CPP, art. 122). [...] P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JENIFER ALMEIDA 

RAMALHO, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2019

Virginia da Cunha Muller- Gestor(a) Judiciário(a)- Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436323 Nr: 12599-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN PINHEIRO DA SILVA, Rg: 

2.342.089-8, Filiação: Ivanete Aparecida da Silva e Benedito Pinheiro da 

Silva, data de nascimento: 03/12/1985, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), motoboy, Telefone 9205-8823. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. PARA QUE TOME CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA, BEM COMO MANIFESTE OU NÃO O INTERESSE EM 

RECORRER. DEVENDO O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR E FAZER 

CONSTAR EM SUA CERTIDÃO..Sentença: [...] ISTO POSTO e por tudo mais 

que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes 

do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o denunciado WILLIAN 

PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, motoboy, natural de Cuiabá/MT, 

nascido em 03.12.1995, filho de Benedito Pinheiro da Silva e Ivanete 

Aparecida da Silva, residente na Rua 01, Qda 13, nº 06, Bairro Jardim das 

Oliveiras ou na Rua Diamante, Quadra 04, nº 01, Bairro Parque Atalaia, 

nesta capital, como incurso nas penas do crime previsto no art. 33, 

“caput”, da Lei n. 11.343/06. [...] Por essa razão e não vislumbrando causa 

de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de WILLIAN PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, motoboy, natural de Cuiabá/MT, nascido em 03.12.1995, filho de 

Benedito Pinheiro da Silva e Ivanete Aparecida da Silva, residente na Rua 

01, Qda 13, nº 06, Bairro Jardim das Oliveiras ou na Rua Diamante, Quadra 

04, nº 01, Bairro Parque Atalaia, Cuiabá/MT, no patamar de 02 (dois) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a 

pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, 

caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, 

fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. [...] Por isso, em observância aos critérios previstos no 

art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “c”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei 

de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO [...] Por tudo isso 

e considerando que o condenado WILLIAN PINHEIRO DA SILVA preenche 

os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO 

a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, 

quais sejam prestação de serviços à comunidade e restrição de final de 

semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. 

Por fim, considerando que o sentenciado WILLIAN PINHEIRO DA SILVA 

responde o processo em liberdade e foi condenado a cumprir a pena no 

regime inicial do semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade 

o processo e julgamento de eventual recurso.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JENIFER ALMEIDA 

RAMALHO, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2019

Virginia da Cunha Muller- Gestor(a) Judiciário(a)- Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 592258 Nr: 33465-27.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20.883

 Vistos, etc. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela 

defesa (fl. 59), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet”, dando o 

denunciado LUCAS VINICUS VIEIRA RODRIGUES como incursos nos 

artigos da “lex repressiva” nela mencionados. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30/01/2020, às 15:15 horas, para o 

interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos 

autos.

Para tanto, intimem-se os acusados, as testemunhas arroladas na 

denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à 

Defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414389 Nr: 19355-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO FERREIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS PAULO FERREIRA 

ASSUNÇÃO, Cpf: 05798103137, Rg: 24392910, Filiação: Raquel Cristina 

Ferreira dos Santos e Marcos Cesar Santos Assunção, data de 

nascimento: 23/02/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

ajudante de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. PARA QUE TOME CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA, BEM COMO MANIFESTE OU NÃO O INTERESSE EM 

RECORRER. DEVENDO O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR E FAZER 

CONSTAR EM SUA CERTIDÃO..

Sentença: [...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR o réu MARCOS PAULO FERREIRA ASSUNÇÃO, 

brasileiro, natural de Cuiabá/MT, convivente, ajudante de pedreiro, nascido 

em 23.02.1996, filho de Marcos Cesar Santos Assunção e Raquel Cristina 

Ferreira dos Santos, residente na Rua 14, Quadra 24, Casa 32, Bairro 

Jardim Vitória, nesta capital, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 

11.343/06, assim como, para ABSOLVÊ-LO das sanções do art. 329 do 

Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.[...] Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de 

diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de 

pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor do denunciado MARCOS PAULO FERREIRA ASSUNÇÃO, 

brasileiro, natural de Cuiabá/MT, convivente, ajudante de pedreiro, nascido 

em 23.02.1996, filho de Marcos Cesar Santos Assunção e Raquel Cristina 

Ferreira dos Santos, residente na Rua 14, Quadra 24, Casa 32, Bairro 

Jardim Vitória, nesta capital, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão. 

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 

(quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 
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ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.[...] Por 

isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e 

art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO[...]

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JENIFER ALMEIDA 

RAMALHO, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2019

Virginia da Cunha Muller

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425428 Nr: 561-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON PAULO DA SILVA, Filiação: 

Adelia dos Santos Silva e Moises Paulo da Silva, data de nascimento: 

02/01/1972, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, solteiro(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: [...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e 

CONDENO o denunciado WILSON PAULO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, natural de Dom Aquino/MT, nascido em 02/01/1972, filho 

de Moisés Paulo da Silva e Adélia Santos Silva, residente e domiciliado na 

Rua Maraguá, Casa 216, bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, nas sanções do 

33 “caput”, da Lei n. 11.343/06.[...] Por essa razão e não havendo causa 

de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de WILSON PAULO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, natural de Dom Aquino/MT, nascido em 02/01/1972, filho 

de Moisés Paulo da Silva e Adélia Santos Silva, residente e domiciliado na 

Rua Maraguá, Casa 216, bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 

(cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Levado pelos mesmos 

critérios, APLICO a pena de multa em 520 (quinhentos e vinte) dias, que 

atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação 

socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.[...] Por isso, em observância aos 

critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, 

FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.[...] DEFIRO a restituição 

da carteira de couro fasolo apreendida (fl. 25), mediante termos nos 

autos, a ser retirado no prazo de até 90 dias, a contar do trânsito em 

julgado. Decorrido o prazo, desde já, DECRETO o perdimento em favor da 

União (CPP, art. 122).[...] P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Luana Lunardi , 

digitei.

Cuiabá, 16 de setembro de 2019

Virginia da Cunha Muller

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452794 Nr: 29949-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYCON DOUGLAS DA SILVA, Cpf: 

01828494224, Rg: 141022-8, Filiação: Suzana Venturini e Carlos Pereira 

da Silva, data de nascimento: 13/08/1996, brasileiro(a), natural de Ouro 

Preto do Oeste-RO, solteiro(a), soldador, Telefone 3025-5293/99204 4871. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. PARA QUE TOME CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA, BEM COMO MANIFESTE OU NÃO O INTERESSE EM 

RECORRER. DEVENDO O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR E FAZER 

CONSTAR EM SUA CERTIDÃO..

Sentença: [...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e 

CONDENO o acusado MAYCON DOUGLAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

garçom e soldador, nascido em 13.08.1996, natural de Ouro Preto do 

Oeste/RO, portador de cédula de identidade RG n.º 1410228 SSP/RO, filho 

de Carlos Pereira da Silva e Suzana Venturin, residente e domiciliado no 

Grilo Humaitá, próximo ao Parque Atalaia, em Cuiabá/MT, nas sanções do 

artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

[...] Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de 

MAYCON DOUGLAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, garçom e soldador, 

nascido em 13.08.1996, natural de Ouro Preto do Oeste/RO, portador de 

cédula de identidade RG n.º 1410228 SSP/RO, filho de Carlos Pereira da 

Silva e Suzana Venturin, residente e domiciliado no Grilo Humaitá, próximo 

ao Parque Atalaia, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena 

de multa em 580 (Quinhentos e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, 

do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo 

valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.[...] Por isso, atento ao período de prisão provisória 

cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos 

critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código 

Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início no 

SEMIABERTO.[...] Por outro lado, DEFIRO a restituição dos aparelhos 

celulares das marcas Samsung e Positivo, apreendidos em poder de Luiz 

Fernando Smigura Venturini e Etorry Felipe Mendes Cara, respectivamente 

(fl. 27/28), mediante apresentação de nota fiscal e termos nos autos, a 

serem retirados no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em 

julgado. Decorrido o prazo e não havendo requerimento, desde já, 

DECRETO o perdimento em favor da União (CPP, art. 122).[...]

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JENIFER ALMEIDA 

RAMALHO, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2019

Virginia da Cunha Muller - Gestor(a) Judiciário(a) -Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 599580 Nr: 40014-53.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISSON DE LIMA, LAIS FERNANDA 

PADILHA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 Diante do exposto, sem maiores delongas e em consonância com o 

parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO PREVENTIVA DE LAIS 

FERNANDA PADILHA SANTOS EM PRISÃO DOMICILIAR, já que está 

presente o requisito constante do artigo 318, inciso III, do Código de 

Processo Penal, devendo a presa informar, ao Oficial de Justiça que 

cumprir o mandado, o local em que permanecerá doravante, o que deverá 

ser certificado.Expeça-se o competente Mandado de Conversão da Prisão 

Preventiva em Prisão Domiciliar, fazendo constar do mesmo que a ré só 

poderá ausentar-se de sua residência com autorização 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 394 de 812



judicial.DETERMINO a ré a utilizar equipamento eletrônico de monitoramento 

para fins de fiscalização imediata e efetiva da prisão domiciliar. OFICIE-SE 

ao Setor de Monitoramento Eletrônico estabelecido neste Fórum da Capital, 

para colocação de tornozeleira eletrônica na acusada.ADVIRTO a ré de 

que não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá 

carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá 

zelar pela conservação do aparelho, não podendo queimar, quebrar, abrir, 

forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a 

acompanham; e, ainda, não deixar que alguém os danifique. Em caso de 

descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar a este 

Juízo. FIXO-LHE, AINDA, O COMPROMISSO DE COMPARECER A TODOS 

OS ATOS DO PROCESSO e NÃO MUDAR DE ENDEREÇO SEM AVISO 

PRÉVIO E AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO.Tendo em vista que a acusada 

tem advogado constituído nos autos, o intime, via DJE, para apresentar 

defesa preliminar em favor de sua assistida.Sobre o teor da certidão de fl. 

111, ouça-se o Ministério Público.Às providências necessárias. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484857 Nr: 24536-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA, 

ADELINO VICENTE DE CAMPOS, PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA, 

BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS, KATIUCE DA SILVA MOURA, 

LUCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOSUE ALVES DE JESUS, 

RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ, BIANCA APARECIDA DE SOUZA 

ALMEIDA, ITAMARA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLANA STEFANNY SILVA - 

OAB:27197/O, ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - OAB:7.167, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209/O, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - OAB:10394, 

PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O, ROMULO NOGUEIRA 

DE ARRUDA - OAB:7693/MT, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR - OAB:20937

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas à MD Relatora do HC impetrado em 

favor do réu BRUNO.

Conquanto o réu LUCIANO não tenha sido localizado para ser intimado 

sobre o teor da sentença prolatada nos autos (certidão de fl. 1511), por o 

mesmo ter advogado constituído, o declarado intimado (art. 392, II, do 

CPP).

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

constatei que a carta precatória de fls. 1348 não foi cumprida, haja vista 

que a serventia colocou para ser intimada a ré ITAMARA PEREIRA DA 

SILVA, quando, na verdade, deveria ser a acusada KATIUCE DA SILVA 

MOURA.

Porém, ainda que tenha ocorrido referido erro e a denunciada KATIUCE 

não tenha sido intimada sobre o teor da sentença absolutória, por a 

mesma ter advogado constituído nos autos, a declaro intimada sobre o seu 

teor (art. 392, II, do CPP).

CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos recursos de apelação interpostos de 

próprio punho pelos réus JOSUÉ (certidão de fl. 1352), RONALDO 

ROGÉRIO (certidão de fl. 1513), BRUNO ROBERTO (certidão de fl. 1513) e 

PAULO RICARDO (certidão de fl. 1513), e pela defesa constituída da 

acusada ITAMARA (petição de fl. 1365).

Se tempestivos, nos termos do artigo 600, do CPP, encaminhem-se os 

autos para a Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em 

favor dos réus JOSUÉ e PAULO RICARDO.

Empós, encaminhem-se os autos para o Ministério Público para tomar 

ciência sobre o teor da sentença prolatada nos autos, bem como para 

apresentar suas contrarrazões recursais.

Caso o Ministério Público não interponha recurso contra a sentença 

prolatada nos autos, certifique-se o trânsito em julgado da mesma em 

relação aos réus ADELINO, RODRIGO, BIANCA, LUCIANO e KATIUCE, bem 

como procedam-se as devidas baixas e anotações em relação aos 

mesmos.

Por fim, voltem-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 562968 Nr: 46786-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE SOUZA, PATRICIA 

OLIVEIRA SANTOS, VALDECI GONÇALVES, MARCOS ATAALFA 

CARNEIRO, MAYCON JONATHAN MATIAS DOS SANTOS, WALLACE 

ALBERTO CHIREIA DE SOUZA, ELKER SANTOS DA SILVA, ELIOMAR 

ROSA TIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, ELEUDI NARCISO DA SILVA - OAB:21684/MS, LUCAS 

FELIPE LOPES DE SOUZA - OAB:23463/O, SATRIX ANGELICA SILVA 

MELLO - OAB:, Thayane Camila Ferreira Prado - OAB:26070

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYCON JONATHAN MATIAS DOS 

SANTOS, Cpf: 04951264110, Rg: 124925436, Filiação: Helena Matias dos 

Santos, data de nascimento: 29/07/1992, brasileiro(a), natural de Santa 

Terezinha de Itaipu-PR. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Notificação e Intimação do Réu: MAYCON JONATHAN MATIAS 

DOS SANTOS, quanto aos termos da denúncia de fls. XX, cujo resumo 

segue em anexo. Bem como, sua intimação para audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia: 03/03/2020 às 14:40 horas.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal iniciada em desfavor de Gilberto 

Alves de Souza, Patrícia Oliveira Santos, Wallace Alberto Chireia de 

Souza, Valdeci Gonçalves, Maycon Jonathan Matas dos Santos, Marcos 

Ataalfa Carneiro, Eliomar Rosa Tizzo e Elker Santos da Silva, porque em 

data não precisada, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas 

condutas, em unidade de propósitos e atuação conjunta e visando um 

mesmo fim, associaram-se em caráter estável e evidente divisão de 

tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas, consistente na 

aquisição, guarda e transporte, para fins de comercialização, 611 

seiscentos e onze) tabletes de maconha, com massa de 572,110 kg 

(quinhentos e setenta e dois quilogramas e cento e dez gramas), sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em 

29.11.2018 foi cumprido o mandado de prisão expedido em fase da 

acusada Patrícia Oliveira Santos (f. 269). Na sequência, a defesa da 

acusada requereu a prisão domiciliar, tendo este juízo concedido o 

benefício da custódia domiciliar (fs. 794/797 dos Autos de Código 

530838). A central de monitoramento notou a violação dos termos da 

liberdade provisória, informando que a acusada registra diversas 

violações de sua tornozeleira por fim de bateria (fs. 736/738). Vieram os 

autos para manifestação. É o necessário relato. De início, vê-se que a 

acusada está sendo imputada a prática do delito de associação para o 

tráfico de drogas, ilícito de lesividade social especialmente acentuada. 

Dessa forma, é de rigor salientar que a infração penal a ela atribuída, 

devido às suas circunstâncias, evidência a insuficiência das medidas 

cautelares alternativas. Pois bem, ao conceder a liberdade a ré, o nobre 

magistrado estabeleceu o cumprimento de algumas medidas cautelares, 

dentre elas a monitoração Eletrônica (não podendo retirar ou deixar que 

alguém retire a tornozeleira; dever de carregar a bateria todos os dias por 

3 horas consecutivas; dever de zelar pela conservação do aparelho, não 

podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou 

qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que 

alguém os danifique). Constou do alvará de soltura existente nos autos a 

exortação a acusada de que, caso descumprisse a decisão, seria imposta 

a prisão preventiva novamente. Ocorre que, consoante informação da 

Central de Monitoramento à fl. 736 e os extensos relatórios em anexo, 

verifica-se que a tornozeleira eletrônica da acusada registrou 48 

(quarenta e oito) violações por FIM DE BATERIA, no curto período 

finalizado de 29.11.2018 e 11.02.2019, ou seja, sua tornozeleira 

descarregou e permaneceu horas sem receber carga em sua bateria. 

Ainda, apurou-se que, além das frequentes transgressões, a acusada 

chegou a ficar até 10 (dez) horas sem monitoramento e, portanto, somente 

nesse curto período entre a concessão da prisão domiciliar e a presente 

data, a referida cometeu diversas infrações graves contra a sua medida 

cautelar, deixando seu aparelho descarregar inúmeras vezes. Essa 

conduta mostra o seu descrédito quanto às decisões emanadas do Poder 
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Judiciário, certamente porque possui a crença de que nenhuma 

consequência será sofrida por ela. Portanto, a ineficiência das restrições 

alternativas do art. 318 e 319 do CPP é motivo suficiente para a 

decretação da prisão preventiva do acusado, conforme estabelece o art. 

312, parágrafo único, do Código de Processo Penal: art. 312. A prisão 

preventiva poderá ser decretada como garanta da ordem pública, da 

ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para 

assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva 

também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer 

das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 

282, § 4º). Nesse mesmo sentido, o art. 282 do Código de Processo Penal: 

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser 

aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

(…) § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações 

impostas, o juiz, de oficio ou mediante requerimento do Ministério Público, 

de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor 

outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 

312, parágrafo único). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). O 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso é pacífico nesse sentido: TJMT: (…) PRISÃO PREVENTIVA 

DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR 

PREVIAMENTE IMPOSTA – INADIMPLÊNCIA PARA COM OS TERMOS DO 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA) – PACIENTE 

DEVIDAMENTE NOTIFICADO, NA OCASIÃO DA CONCESSÃO DA 

LIBERDADE PROVISÓRIA, QUE O DESCUMPRIMENTO DAS 

ACAUTELATÓRIAS PODERIA ACARRETAR A REVOGAÇÃO DA BENESSE 

– DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA JUSTIFICAR 

DESCUMPRIMENTOS – ART. 282, § 4º, C/C ART. 312, § ÚNICO, AMBOS DO 

CPP – (…) Não há falar-se em constrangimento ilegal quando o decreto 

constritivo decorreu do descumprimento das medidas cautelares menos 

gravosas, como ocorreu in casu. Isto porque, ainda que o paciente não 

tenha sido notificado para justificar-se quanto aos descumprimentos, foi 

devidamente advertido, por ocasião da concessão da liberdade provisória, 

que eventual descumprimento das providências judiciais poderia acarretar 

nova prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º c/c art. 312, § único, 

ambos do CPP. Ademais, o juízo a quo já apreciou por diversas vezes as 

justificativas apresentadas pela defesa, quanto às supostas falhas no 

equipamento de monitoração, e as rejeitou, pois o paciente já teve seu 

equipamento trocado por 03 (três) vezes e a Central de Monitoramento 

continua a negar existência de problemas técnicos e reiterar a ocorrência 

de descumprimentos pelo monitorado. Inexistente o alardeado excesso de 

prazo em virtude da data da audiência de instrução, pois foi designada 

para março de 2017 por se tratar de processo com réus soltos. Contudo, 

de acordo com as informações da autoridade reputada coatora, será 

antecipada a data do ato, tão logo for comunicada a prisão do paciente, 

que ainda não foi preso, embora tenha constituído advogado nos autos e 

esteja ciente do mandado de prisão. Extinção parcial do writ, por 

reiteração de pedidos e, no mérito, denegação da ordem. (HC 

110796/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 31/08/2016, Publiuado no DJE 06/09/2016). Diante 

dessas considerações, o Ministério Público requer a decretação da prisão 

preventiva de Patrícia Oliveira Santos, em razão do descumprimento de 

medida cautelar imposta pelo Juízo, visando também garantir a aplicação 

da lei penal e a ordem pública. Por fim, o Ministério Público requer, sob 

pena de ser ineficaz o decreto de prisão preventiva, seja analisado o 

pedido sem a prévia audiência da defesa, nos § 3º Ressalvados os casos 

de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o 

pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, 

acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, 

permanecendo os autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). É 

esse o entendimento de Renato Brasileiro de Lima: Apesar de o art. 282, § 

3º, do CPP, ter instituído o contraditório prévio à decretação da medida 

cautelar, o próprio dispositivo ressalta que, nos casos de urgência ou de 

perigo de ineficácia da medida, o provimento cautelar poderá ser 

determinado pelo magistrado sem a prévia oitiva da parte contrária. É o 

que pode ocorrer por ocasião da decretação de prisão preventiva, 

situação em que a prévia comunicação ao acusado pode levá-lo a 

empreender fuga. Basta imaginar, por exemplo, hipótese de requerimento 

de decretação de prisão com base na garanta de aplicação da lei penal. 

Se a própria decretação da medida já pressupõe a demonstração de que o 

acusado pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando futura e 

eventual execução da pena, não é leviano concluir que, cientificado o 

acusado de que o juiz está considerando a possibilidade de prendê-lo 

cautelarmente, provavelmente irá levar adiante seu desiderato, fugindo. 

Pensar o contrário é muita ingenuidade. Nesse caso, a limitação ao 

exercício do direito de defesa é plenamente constitucional e se apresenta 

em franca compatibilidade com a prisão cautelar decretada, que 

pressupõe a surpresa e a imprevidência, preservando a eficácia do 

processo. Aqui, a defesa terá condições de interferir na decretação da 

medida cautelar apenas em momento posterior, questionando sua 

legalidade termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal por meio 

de eventual recurso ou habeas corpus, hipótese em que o contraditório 

será diferido. Sendo assim, há a necessidade de se imprimir maior 

celeridade e efetividade no que diz respeito ao fel cumprimento das 

decisões judiciais, o que gerará melhores resultados e maior seriedade 

quanto às medidas cautelares que, antes da tornozeleira eletrônica, era 

sinônimo de liberdade plena. Importante ressaltar que, conforme a citada 

doutrina, o direito ao contraditório pode ser exercido de forma plena e as 

justificativas podem ser acolhidas pelo juízo quando da audiência de 

apresentação, que normalmente é realizada por esse juízo no mesmo dia 

da prisão. Ademais, a acusada tem conhecimento sobre a informação da 

Central de Monitoramento e relatórios de fiscalização constantes nos 

autos, tanto que a defesa apresentou justificativa às fls. 733/735.

Despacho/Decisão: Ação Penal n. 46789-66.2019.811.0042 – Cód. 

562968Denunciados: GILBERTO ALVES DE SOUZA, PATRICIA OLIVEIRA 

SANTOS, WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA, VALDECI 

GONÇALVES, MAYCON JONATHAN MATIAS DOS SANTOS, MARCOS 

ATAALFA CARNEIRO, ELKER SANTOS DA SILVA e ELIOMAR ROSA 

TIZZO. “Operação Captare”Vistos, etc.Trata-se de DENÚNCIA ajuizada 

pelo Ministério Público em desfavor de GILBERTO ALVES DE SOUZA, 

PATRICIA OLIVEIRA SANTOS, WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA, 

VALDECI GONÇALVES, MAYCON JONATHAN MATIAS DOS SANTOS, 

MARCOS ATAALFA CARNEIRO, ELKER SANTOS DA SILVA e ELIOMAR 

ROSA TIZZO, ante a suposta prática dos crimes previstos na Lei n. 

11.343/06 (fls. 05/49). A defesa preliminar do réu WALLACE ALBERTO 

CHIREIA DE SOUZA veio às fls. 761/793, protocolada em 10.04.2019, 

oportunidade que suscitou a inépcia da denúncia, ao argumento de que a 

peça inaugural é genérica e que não há indícios suficientes de autoria, 

pugnando pelo reconhecimento da inocência e arrolando duas 

testemunhas.Em seguida, protocolada em 29.07.2019, aportou a defesa 

preliminar do acusado ELKER SANTOS DA SILVA (fls. 801/810), ocasião 

que se reservou o direito de discutir o mérito da causa em sede de 

alegações finais, arrolando as testemunhas em comum com a acusação e 

pugnando pelo interrogatório seja deprecado para a comarca onde está 

detido.Por conseguinte, foi juntada a defesa prévia do acusado ELIOMAR 

ROSA TIZZO, protocolada em 14.05.2019, por meio da qual negou os fatos 

narrados na denúncia, pugnando pela absolvição sumária do acusado e 

arrolando as testemunhas em comum com a acusação.A defesa preliminar 

dos acusados 2629 foi apresentada pela Defensoria Pública em 

26.11.2019 (fls. 925/925v),ocasião que também foi reservado o direito de 

impugnar a denúncia em sede de alegações finais, arrolando duas 

testemunhas para a defesa da ré PATRICIA e outras três para a defesa do 

réu MARCOS.É o relato necessário.DECIDO.A denúncia será tida como 

inepta quando não satisfizer os requisitos previstos no artigo 41 do CPP. In 

casu, verifica-se que a denúncia de fls. 05/49 contém a descrição precisa 

dos fatos, contando com a inclusão de todas as circunstâncias que 

cercaram a ocorrência, não havendo defeito que dificulte a apreciação do 

crime, a fixação e individualização de eventual pena.Além disso, imperioso 

destacar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, desde que 

permitam o exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da 

denúncia, quanto aos requisitos do art. 41 do CPP, não implicam 

necessariamente a sua inépcia, certo que podem ser supridas a todo 

tempo, antes da sentença final (CPP, art. 569).Desta feita, havendo 

descrição individualizada da conduta dos réus, bem como dos requisitos 

elementares que demonstram estarem presentes as indispensáveis 

condições para a “causa petendi”, a preliminar de inépcia da inicial não 

merece acolhimento.Em razão do exposto, REJEITO a preliminar suscitada 

pela defesa.Superada a questão preliminar e inexistindo outras questões 

prejudiciais, concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta dos 

denunciados, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação dada pela Lei nº 11.719/2008, prevalecendo nesta fase 
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o princípio do in dubio pro societate.Em suma, presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando os 

denunciados GILBERTO ALVES DE SOUZA, PATRICIA OLIVEIRA SANTOS, 

WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA, VALDECI GONÇALVES, 

MAYCON JONATHAN MATIAS DOS SANTOS, MARCOS ATAALFA 

CARNEIRO, ELKER SANTOS DA SILVA e ELIOMAR ROSA TIZZO como 

incursos nos artigos da lex repressiva nela mencionados. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03/03/2020 às 14:40 horas, 

para o interrogatório dos acusados detidos nesta comarca e inquirição 

das testemunhas corretamente arroladas pelas partes.Intimem-se e 

requisitem-se os acusados, as testemunhas devidamente arroladas; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça, patronos devidamente 

habilitados e ao Defensor Público.Com relação aos acusados presos 

noutras comarcas, Wallace Alberto e Elker, depreque-se o interrogatório, 

instruindo as missivas conformes o art. 1.360 da CNGC, devendo, ainda, 

ser o acusado Wallace intimado a regularizar sua representação 

processual no prazo de 05 dias, face a comunicação de renúncia dos 

seus antigos patronos à fl. 919, sob pena de sintomática nomeação de 

defensor dativo para dar continuidade à sua defesa.Concernente às 

testemunhas arroladas na defesa do acusado Wallace Alberto, 

considerando que não há informações sobre o endereço das mesmas, 

após a regularização da representação processual, intime-se a defesa 

para que, no prazo de 48 horas, informe o endereço das referidas 

testemunhas, sob pena de homologação da desistência tácita.Com relação 

ao acusado MAYCON, considerando que a certidão de fl. 880 limitou-se à 

PCE e ao CRC, cumpra-se corretamente a determinação de fl. 879, isto é, 

requisitando ao Sistema Prisional informações sobre sua eventual 

detenção nos demais estabelecimentos prisionais do Estado de Mato 

Grosso, fixando prazo de 48 horas para resposta. Sendo a informação 

negativa, considerando o paradeiro desconhecido do referido acusado 

nestes autos, cuja prisão decretada nos autos de Cód. 530838 não se tem 

notícia do cumprimento, proceda-se sua citação e intimação para o ato via 

edital (CPP, art. 361). Em tempo, proceda-se com o cadastramento das 

prisões cautelares no BNMP 2.0, em especial do mandado de prisão em 

aberto.Intime-se e cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ewerson Campos de 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2019

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 596402 Nr: 37174-70.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todas as razões acima e em consonância com o parecer Ministerial de 

fls. 113/115, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado em favor de ANTONIO CARLOS DE ARRUDA 

ALMEIDA.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598395 Nr: 39002-04.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13.936

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados MANOEL 

COSTA PARRIAO OAB/MT 13.944 e PRISCILA FERREIRA GALENO 

OAB/MT 13.936, da audiência redesignada para o dia 14/02/2020às 

14h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603444 Nr: 43407-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANITO PINTO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado TALES PASSOS DE 

ALMEIDA OAB/MT 15217 , para audiência de Instrução e julgamento 

redsignada para o dia 10/02/2020, às 13:00 horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 574464 Nr: 17283-63.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE LAURA SECCO 

MAFACIOLLI - OAB:15421 OAB/MT, NABILA LUDWIG GUNSCH - 

OAB:18980/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as advogadas FRANCINE LAURA 

SECCO MAFACIOLLI OAB/MT 15.451 e NABILA LUDWIG GUNSH ´- 

OAB/MT 18.980, para audiência de Instrução e julgamento designada para 

o dia 14/02/2020, às 16:00 horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 542517 Nr: 33907-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14282/MT, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18538/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o advogado EDINEY 

DOMINGUES BARROS OAB/MT 14.282, para que tome ciência do 

aditamento da denúncia (fls.181/182), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 547097 Nr: 38193-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 Noa termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimara os advogados de defesa FABIO 

DIAS FERREIRA OAB/MT 14.548; BASÍLIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 

OAB/MT 19.311 e MURILO CASTAÑON LEOBET, da audiência redsignada 

para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 16h:45min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600845 Nr: 41113-58.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR GONZALES RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARQUES TABOX 

GARCIA DE OLIVEIRA - OAB:13.130/MS

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar a advogada MICHELLE MARQUES 

TABOX GARCIA DE OLIVEIRA - OAB/MT 13.130/MS , para audiência de 

inquiriçao de testemunha redesignada para o dia 10/02/2020, às 13:15 

horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416910 Nr: 22087-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado ÉVERTON JOSÉ 

PACHECO SAMPAIO OAB/MT 5.776, para audiência de Instrução e 

julgamento redsignada para o dia 14/02/2020 às 13:00 horas, nos autos 

em epígrafe

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 585023 Nr: 27009-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA VILHENA ALVAREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA 

PRADO E PICCINO - OAB:139.903

 Vistos, etc.

 Diante das ocorrências acima registradas, para cumprimento do ato 

deprecado, REDESIGNO a audiência para o dia 02 de março de 2020, às 

14h00min.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a nova data da audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 540068 Nr: 31526-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO APARECIDO MARQUES DO 

NASCIMENTO, FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO, THAMER DE 

SOUZA PEREIRA, ANA MARIA TAVEIRA, THAÍS SENA DE MORAES, 

CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, 

MARCOS MIRANDA DA SILVA, ACÁCIO COSTA RIBEIRO, RAQUEL 

VITÓRIA MARTINI, THIAGO ANDRADE CELESTINO, GLEISON DA CRUZ 

PEREIRA, SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, HEMILIM HALHAIANE DOS 

SANTOS, JOSE LIRA DE SOUZA JÚNIOR, LUCIANO MARIANO DA SILVA, 

DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, RONALDO ROGÉRIO NONATO DA 

SILVA, FABIO JÚNIOR BATISTA PIRES, WELLINGTON MARIANO DA 

SILVA, GILSON RODRIGUES SANTOS, ELIANE SIANO DA SILVA, SIMONE 

DE SOUZA TEMPONI, PAULO RICARDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, 

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - OAB:24021/O, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DIANDRA 

APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - OAB:25379, FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA - OAB:25038, JULIANA PEREIRA SOARES - 

OAB:27476/O, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:4310-A/MT, Tarcisio 

Luiz Brun - OAB:16.191/MT, THIAGO CONCEIÇAO SILVA - 

OAB:24435/O, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556/O

 Ação Penal nº 31526-46.2018.811.0042 – CÓDIGO 540068.

Réus: Ana Maria Taveira e outros.

Operação “Red Money” – NUCLEO 1.

VISTOS.

Trata-se Ação Penal originada da Operação “Red Money” ajuizada pelo 

Ministério Público em face 24 acusados de integrarem a organização 

criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, 

referente ao NÚCLEO 1, formado por membros da cúpula do Comando 

Vermelho e responsáveis pela arrecadação do dinheiro proveniente de 

ilícito, sendo denunciados: FABIO APARECIDO MARQUES DO 

NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE”, “ZACARIAS” ou “ZACA”, FRANCISCO 

BISPO DOS SANTOS FILHO, vulgo “PAI DE SANTO”, ANA MARIA 

TAVEIRA, PAULO RICARDO SANTANA, vulgo “MACARRÃO”, DEMIS 

MARCELO FERREIRA MENDES, vulgo “FUSCA”, JOSÉ LIRA DE SOUZA 

JUNIOR, GILSON RODRIGUES SANTOS, vulgo “RUSSO”, e FÁBIO JUNIOR 

BATISTA PIRES, vulgo “FARRAME, como incursos no artigo 2º, §3º, da Lei 

nº 12.850/2013 e artigo 1º, §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, c.c. art. 29 

do Código Penal, nos termos do artigo 69 do Código Penal; e CLEBER 

PEDRO DE LIMA OLIVEIRA, vulgo “CLEBÃO”, RAQUEL VITÓRIA MARTINI, 

vulgo “TEMPESTADE”, MARCOS MIRANDA DA SILVA, vulgo “POCONÉ”, 

HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS, vulgo “BONECA”, ACÁCIO COSTA 

RIBEIRO, vulgo “PANELA”, SÉRGIO HENRIQUE LOPES, vulgo “COSTELA”, 

THAÍS SENA DE MORAES, vulgo “BANANINHA”, THIAGO ANDRADE 

CELESTINO, vulgo “BOCÃO”, GLEISON DA CRUZ PEREIRA, vulgo “SIRI”, 

THAMER DE SOUZA PEREIRA, vulgo “TOM”, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS 

SANTOS, vulgo “JOÃOZINHO”, ELIANE SIANO DA SILVA, vulgo “JUJU”, 

LUCIANO MARIANO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, WELINGTON MARIANO 

DA SILVA, vulgo “QUIQUISILVER”, SIMONE DE SOUZA TEMPONI e 

RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA, vulgo “GORDÃO”, como 

incursos no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013; e artigo 1º, §§1º, II, e 

4º, da Lei nº 9.613/1998, c.c. art. 29 do Código Penal, nos termos do artigo 

69 do Código Penal.

Às fls. 3652, consta a certidão informando que os acusados THAMER DE 

SOUZA PEREIRA, SIMONE DE SOUZA TEMPONI, ACÁCIO COSTA RIBEIRO 

e JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, embora devidamente citados, não 

apresentaram resposta à acusação, ocasião em que fora expedido os 

respectivos mandados de intimação e carta precatória para constituírem 

advogado ou informar o interesse na nomeação da Defensoria Pública 

para promover a defesa.

Às fls. 3708, a defesa de JOSÉ LIRA DE SOUZA JUNIOR solicitou a perícia 

técnica, nas interceptações telefônicas juntadas aos autos, bem como 

requereu o desmembramento do feito em relação ao acusado.

Às fls. 3713/3715, consta o pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulada em favor da acusada RAQUEL VITÓRIA MARTINI.

Às fls. 3716/3722, pela defesa do acusado JOÃO BATISTA VIEIRA DOS 

SANTOS, foi juntada aos autos a Resposta Acusação, bem como pedido 

de revogação de Prisão Preventiva em favor do mesmo.

Às fls. 3723/3724, pela defesa da acusada SILBENE REGINA PEREIRA, foi 

juntada aos autos a Resposta Acusação.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao 

Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por JOÃO BATISTA 

VIEIRA DOS SANTOS e RAQUEL VITÓRIA MARTINI, sob o argumento que 

ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a necessidade 

do decreto da custódia cautelar dos acusados.

Ademais, requereu a correção da denúncia com relação ao acusado 

PAULO RICARDO SANTANA, nos moldes do art. 569 do CPP, corrigindo a 

omissão quanto à qualificação completa do mesmo.

Na oportunidade, o Ministério Público apresentou novos endereços para 

citação dos acusados não localizados PAULO RICARDO SANTANA, 

MARCOS MIRANDA DA SILVA, HEMILIM HALHAINE DOS SANTOS, ANA 

MARIA TAVEIRA, CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA, THAÍS SENA DE 

MORAES e ELIANE SIANO DA SILVA, conforme fls. 3830/3848.

Às fls. 3849/3861, consta o pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulada em favor do acusado GILSON RODRIGUES SANTOS.

Às fls. 3862/3866, consta o pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulada em favor do acusado SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA.

Às fls. 3867/3874, consta pedido de Revogação das cautelares impostas 

formulada em favor da acusada KELLE CRISTINA GUIA DE MORAES.

Às fls. 3867/3874, consta pedido de Revogação das cautelares impostas 

formulada em favor da acusada MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA.

Às fls. 3879/3880, consta pedido de vista dos autos formulado pela 

defesa da acusada ANA MARIA TAVEIRA.

É o breve relato. Decido.
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De proêmio, no que se refere aos seguintes documentos:

a) Resposta à Acusação de fls. 3723, apresentada pela defesa da 

acusada SILBENE REGINA PEREIRA;

b) Petição requerendo vista dos autos formulada pela defesa de JENIFFER 

LEMES DA SILVA às fls. 3811/3812.

c) Carta Precatória de fls. 3816/3825, para citação do acusado RONICLEI 

ARAÚJO DA SILVA;

d) Pedido de Revogação das Cautelares impostas à acusada KELLE 

CRISTINA GUIA DE MORAES às fls. 3867/3873;

e) Pedido de Revogação das Cautelares impostas à acusada MARCIA 

FERREIRA DIAS DA COSTA às fls. 3874/3878;

Verifico que os documentos supramencionados não fazem parte desta 

Ação Penal, razão pela qual determino o DESENTRANHAMENTO das 

referidas peças para JUNTÁ-LAS no respectivo feito, autos código nº 

552537.

1. DA EMENDA A INICIAL

Noutro norte, quanto ao pedido do digno Promotor de Justiça acerca da 

complementação da qualificação do acusado PAULO RICARDO SANTANA, 

reputo ser perfeitamente cabível no caso em apreço, uma vez que tão 

somente complementou a qualificação já apresentada.

Nesse aspecto, o Código de Processo Penal em seu art. 569, dispõe que 

“as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos 

processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em 

flagrante, poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final”.

Desta feita, ACOLHO a emenda a inicial ofertada pelo digno Promotor de 

Justiça, nos moldes do disposto pelo art. 569 do CPP, para complementar a 

qualificação do acusado PAULO RICARDO SANTANA, com fito de se 

evitar qualquer dúvida futura sobre sua identificação.

Ademais, por não se vislumbrar qualquer modificação fática da peça 

ofertada, bem como que o acusado PAULO RICARDO SANTANA até o 

presente momento não foi citado, dispenso a abertura de vista às partes, 

uma vez que desnecessária.

PROMOVA a Sra. Gestora Judicial as anotações necessárias nos autos.

2. DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS 

ACUSADOS: RAQUEL VITÓRIA MARTINI (FLS. 3713/3715) e JOÃO 

BATISTA VIEIRA DOS SANTOS (FLS.3716/3722).

 Compulsando os autos, verifico que a decretação da Prisão Preventiva 

dos acusados RAQUEL VITÓRIA MARTINI e JOÃO BATISTA VIEIRA DOS 

SANTOS, foi devidamente fundamentada com esteio na garantia da ordem 

pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela 

atuação em conjunto de todos indiciados que colaboram EFETIVAMENTE 

para o fortalecimento da facção criminosa COMANDO VERMELHO, através 

de movimentação de recursos financeiros oriundo do tráfico de drogas, 

roubo, estelionato, extorsão e outros delitos.

 Recai sobre os acusados RAQUEL VITÓRIA MARTINI, presa em 

08.08.2018, e JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, preso em 

08.08.2018, as imputações previstas no artigo 2º, caput, da Lei nº 

12.850/2013, e artigo 1º, §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, c.c. art. 29 do 

Código Penal, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Verifica-se dos autos, que na apuração do Inquérito Policial nº 

034/2017/PJC/GCCO, foram colhidos elementos indiciários para o 

oferecimento de denúncia em desfavor dos mesmos, de modo que restou 

individualizada a atuação de cada um, dentro da Organização Criminosa, a 

saber:

I. RAQUEL VITÓRIA MARTINI, vulgo, “Tempestade” pessoa, supostamente, 

identificada como INTEGRANTE, do Comando Vermelho, atuando na 

função de disciplina de rua, sendo pessoa responsável juntamente com os 

codenunciados MARCOS MIRANDA DA SILVA e HEMILIM HALHAIANE 

DOS SANTOS, de promover as “caixinhas” para recolhimento dos valores 

exigidos pela Facção, realizando o cadastro das bocas de fumo nos 

Municípios de Rondonópolis/MT e Primavera do Leste/MT.

II. JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, vulgo, “Joãozinho” pessoa, 

supostamente, identificada como INTEGRANTE, do Comando Vermelho, 

atuando na função de disciplina de rua e disciplina de bairro, sendo 

pessoa responsável pela cobrança de mensalidades e taxas de cadastros 

e funcionamento das bocas de fumo na região do Município de Alto 

Araguaia/MT.

Pois bem.

 A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída 

da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz 

durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos 

pressupostos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), dispostos nos 

artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

De acordo com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP, 

para a decretação da prisão preventiva deverá restar preenchido os 

seguintes requisitos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

 “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a 

decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada 

em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

 III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

IV - (revogado).

 Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando 

houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser 

colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 

hipótese recomendar a manutenção da medida.”

 Os requisitos da preventiva, como exigência de validade do ato são 

alternativos: garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a 

aplicação da lei penal, ou necessidade da instrução criminal.

In casu, a prisão preventiva está devidamente justificada, porquanto a 

decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação dos 

acusados, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo 

criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.

A existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de autoria 

consubstanciam a configuração do “fumus boni juris”, até porque, nesse 

momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está 

adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende 

de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. Aliás, 

acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. 

Supremo Tribunal Federal, “in litteris”:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes 

indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, 

a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança 

nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, 

como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in 

dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao 

decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RT páginas 64/77).

Na hipótese dos autos, a custódia cautelar se justifica para assegurar a 

ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, bem 

como na conduta, em tese, externada pelos acusados, consistente na 

violência em que o grupo vinha exercendo com vias de fortalecer o âmbito 

de atuação da facção.

O abalo à ordem pública é evidente, eis que o grande número de ilícitos 

cometidos pela organização, em tão pouco tempo, atingiu grande parcela 

da sociedade. O risco da reiteração criminosa também é premente, dada a 

constatação de que se trata de grupo criminoso que faz do crime seu meio 

de vida. A ineficiência quanto à aplicação de cautelares diversas da 

prisão, previstas no artigo 319 do CPP resta cristalina, eis que nenhuma 

delas seria suficiente para refrear os crimes praticados.

Nesse cenário, a defesa dos acusados apresenta como única justificativa 

para pugnar pela Revogação da Prisão Preventiva o excesso de prazo da 

prisão preventiva, na medida em que eles estariam presos há mais de 01 

(um) ano sem que a instrução processual tenha iniciado.

Assim, para a defesa, a manutenção da prisão dos acusados viola o 

Princípio da Razoabilidade e o artigo 22 da Lei nº 12.850/2013.

A despeito da alegação posta, observo que se trata de Ação Penal 

complexa ajuizada em face de 24 acusados, dentre os quais foram 

denunciados pessoas que estão localizadas fora da Comarca da Capital, 

havendo a necessidade de expedição de Cartas Precatórias para o 

cumprimento dos atos processuais.

Deste modo, observo que, até o presente momento, o prazo da prisão 

preventiva é razoável, porque os fatos são complexos, envolvendo 

membros do Comando Vermelho - CV e ainda denunciados que estão se 

furtando à aplicação da lei penal, na medida em que não são localizados 
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para serem citados.

Ressalto, ainda, que parte dos acusados dão causa ao atraso para o 

início da Instrução Processual, visto que, embora devidamente citados, 

não apresentaram as respectivas Respostas à Acusação, em que pese 

afirmem que possuem Advogado constituído.

Assim, a jurisprudência do STF tem reconhecido caracterizar-se ausência 

de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das circunstâncias e 

da complexidade do processo, não sendo eventual retardamento fruto de 

inércia e desídia do Poder Judiciário.

Com efeito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO RÉU. ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA ESTRUTURADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS 

ATIVIDADES DO GRUPO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE 

PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

COMPLEXIDADE DO FEITO, COM 5 RÉUS, COM ADVOGADOS 

DIFERENTES, 3 CRIMES E INÚMERAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE 

EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. REITERADOS PEDIDOS DE 

LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. O habeas corpus não 

é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por exigir, 

necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, 

procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional 

de rito célere e de cognição sumária.2. Para a decretação da prisão 

preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da 

materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. 

Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se 

ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), 

demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF 

e STJ.3. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a 

ordem pública em caso no qual se constata que o recorrente é integrante 

de organização criminosa fortemente armada - com explosivos, fuzis, 

pistolas, revólveres, coletes balísticos e munições -, bem estruturada e 

voltada para a prática de roubos à agências bancárias. Além disso, os 

réus são suspeitos da prática de outros crimes da mesma natureza. 

Restou evidenciado, no caso, a periculosidade concreta do recorrente e a 

necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de 

interromper a atividade ilícita. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no 

sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de 

organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo. 

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, 

não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais 

para a decretação da prisão preventiva.6. O constrangimento ilegal por 

excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma 

aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 

7. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se (i) pela complexidade 

do feito que possui 5 réus, com advogados diversos, 3 fatos e inúmeras 

testemunhas; (ii) pela necessidade de expedição de carta precatória para 

citação; e (iii) pelos pedidos de revogação da prisão efetuados pela 

defesa dos réus. 8. Recurso improvido.(STJ – RHC: 98792 RS 

2018/0127955-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, Data de Publicação 29.06.2018)

Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua 

conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já 

bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de 

admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática 

da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, 

na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de 

Processo Penal:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Nesse sentido, não houve a indicação pela defesa de qualquer FATO 

NOVO que justifique a reanálise da situação prisional dos requerentes.

 Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que 

justificaram a prisão preventiva dos Requentes, diante da gravidade 

concreta e o modus operandi empregado pela organização criminosa, 

suspeitos de integrarem o grupo ocupando função relevante à facção, 

não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da 

prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.

Por fim, constata-se que a defesa não juntou aos autos qualquer 

documento tendente a comprovar as condições pessoais favoráveis dos 

acusados, tais como comprovante de residência fixa ou de ocupação 

lícita, o que, em análise conjunta, corrobora com o entendimento pela 

necessidade de manutenção da segregação cautelar dos acusados.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de Revogação das Prisões 

Preventivas formulado em favor de JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS 

e RAQUEL VITÓRIA MARTINI, reportando-me aos fundamentos da decisão 

proferida nos autos n.º 25901-31.2018.8.11.0042 para manter a prisão 

dos acusados.

3. DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS 

ACUSADOS: GILSON RODRIGUES SANTOS (FLS. 3849/3861) e SERGIO 

HENRIQUE LOPES DA SILVA (FLS. 3862/3866).

Quanto aos pedidos de Revogação das Prisões Preventivas formulados 

em favor de GILSON RODRIGUES SANTOS e SERGIO HENRIQUE LOPES 

DA SILVA, verifico que estão pendentes de manifestação ministerial.

Desta feita, com objetivo de dar maior celeridade processual a tramitação 

dos presentes, de modo que não venha a prejudicar o início da instrução 

processual, tampouco a análise dos requerimentos formulados, 

DETERMINO, o imediato, DESENTRANHAMENTO dos pedidos de fls. 

3849/3861 e 3862/3866, devendo ser procedida a JUNTADA aos autos da 

Representação pela Prisão Preventiva dos acusados – COD. 534159.

Em seguida, REMETAM-SE, àqueles autos, ao Ministério Público para a 

manifestação.

4. DA SITUAÇÃO PROCESSUAL.

Da análise dos autos, verifico a seguinte situação processual:

NÚCLEO 1

 ACUSADO CITAÇÃO RESPOSTA À ACUSAÇÃO SITUAÇÃO PRISIONAL

1 FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO FLS. 3419/3420 FLS. 

3421/3425 PRESO NA PCE

2 FRANCISCO BISPO DOS SANTO FILHO FLS. 3419/3420 FLS. 3499 

PRESO NA PCE

3 ANA MARIA TAVEIRA NEGATIVA FLS. 3512 NÃO APRESENTOU 

PRISÃO DOMICILIAR

 4 PAULO RICARDO SANTANA EDITAL – FLS. 3344 SUSPENSO - ART. 

366

 5 DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES FLS. 3529 FLS. 3547/3557 PRESO 

NA MATA GRANDE

6 JOSE LIRA DE SOUZA JUNIOR FLS. 3457/3458 FLS. 3843/3492 PRESO 

NA PCE

7 GILSON RODRIGUES SANTOS FLS. 3457/3458 FLS. 3461/3478 PRESO 

NA PCE

8 FABIO JUNIOR BATISTA PIRES FLS. 3457/3458 FLS. 3316/3321 PRESO 

NA PCE

9 CLEBER PEDRO DE LIMA OLIVEIRA NEGATIVA FLS. 3513 NÃO 

APRESENTOU

 10 RAQUEL VITORIA MARTINI FLS. 3513V FLS. 3513/3516 CADEIA 

FEMININA ROO

11 MARCOS MIRANDA DA SILVA EDITAL – FLS. 3344 SUSPENSO - ART. 

366

 12 HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS EDITAL – FLS. 3344 PRESA – 

25.06.2019. CADEIA FEMININA ROO

13 ACACIO COSTA RIBEIRO FLS. 3513 NÃO APRESENTOU PRESO NA 

MATA GRANDE

14 SERGIO HENRIQUE LOPES FLS. 3513 FLS. 3547/3557 PRESO NA MATA 

GRANDE

15 THAIS SENA DE MORAES NEGATIVA FLS. 3512v NÃO APRESENTOU 

PRISÃO DOMICILIAR

16 THIAGO ANDRADE CELESTINO FLS. 3513 FLS. 3547/3557 PRESO NA 

MATA GRANDE

17 GLEISON DA CRUZ PEREIRA FLS. 3513 FLS. 3547/3557 PRESO NA 

MATA GRANDE

18 THAMER DE SOUZA PEREIRA FLS. 3419/3420 FLS.3674/3675 PRESO 

NA PCE

19 JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS FLS. 3513 FLS.3716/3722 

PRESO NA MATA GRANDE

20 ELIANE SIANO DA SILVA NEGATIVA FLS. 3509 NÃO APRESENTOU 

PRISÃO DOMICILIAR

21 LUCIANO MARIANO DA SILVA FLS. 3419/3420 FLS. 3495/3496 PRESO 

NA PCE
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22 WELLINGTON MARIANO DA SILVA REPUTADO CITADO - FLS. 

3536/3546 FLS. 3497/3498 PRESO NA PCE

23 SIMONE DE SOUZA TEMPONI FLS. 3419/3420 NÃO APRESENTOU 

PRESA NA ANA MARIA

24 RONALDO ROGERIO NONATO DA SILVA FLS. 3457/3458 NÃO 

APRESENTOU PRESO NA PCE

Em análise detida da tabela acima apresentada, bem como ante aos 

requerimentos formulados pelo digno Promotor de Justiça às fls. 

3830/3834, assim DELIBERO:

I. DETERMINO a CITAÇÃO dos acusados PAULO RICARDO SANTANA, 

MARCOS MIRANDA DA SILVA, ANA MARIA TAVEIRA, CLEBER PEDRO 

LIMA DE OLIVEIRA, THAÍS SENA DE MORAES e ELIANE SIANO DA SILVA, 

nos endereços constantes de fls. 3830/3848.

II. Sem prejuízo, considerando que as acusadas ANA MARIA TAVEIRA, 

THAÍS SENA DE MORAES e ELIANE SIANO DA SILVA, encontram-se em 

regime de prisão domiciliar e não foram citadas, OFICIE-SE à Central de 

Monitoramento Eletrônico, para que informe os endereços atualizados das 

mesmas.

a. Com a juntada dos endereços, CITEM-SE as acusadas, devendo ser 

questionadas se possuem Advogado constituído, ou se desejam ser 

assistidas pela Defensoria Pública.

III. Quanto a acusada HEMILIM HALHAINE DOS SANTOS, em análise dos 

autos de COD. 534159 – Incidente de Representação pela Prisão 

Preventiva, constato que a mesma se encontra segregada na Cadeia 

Feminina de Rondonópolis/MT, assim, EXPEÇA-SE Carta Precatória para 

sua citação, devendo ser questionada se possui Advogado constituído, ou 

se deseja ser assistida pela Defensoria Pública.

 IV. Ante a petição de fls. 3879/3880, INTIME-SE o nobre Advogado de 

defesa da acusada ANA MARIA TAVEIRA, Dr. Tarcísio Luiz Brun – 

OAB/MT 16191, para que apresente Resposta à Acusação, no prazo 

legal, sendo concedida a retirada dos autos em carga rápida, ante a 

pluralidade de réus e de defesas.

V. Ante o pleito de fls. 3708, OFICIE-SE à POLITEC para que informe se 

possui meios, ou não, para promover a perícia estimada, devendo ser 

encaminhada cópia do requerimento.

VI. Outrossim, considerando o decurso de prazo para que os acusados 

SIMONE DE SOUZA TEMPONI, ACÁCIO COSTA RIBEIRO e RONALDO 

ROGÉRIO NONATO DA SILVA constituíssem Advogado nos autos, 

NOMEIO a Defensoria Pública que atua perante este Juízo para promover 

suas defesas.

a. Após, o cumprimento integral das diligências acima pontuada, DÊ-SE 

vista à Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação 

dos acusados SIMONE DE SOUZA TEMPONI, ACÁCIO COSTA RIBEIRO e 

RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA, devendo ser encaminhados 

todos os volumes.

VII. Finalmente, DÊ-SE vista ao Ministério Público para se ciência e 

manifestação.

Tudo cumprido, VOLVAM-ME os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá – MT, 12 de dezembro de 2.019.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 517771 Nr: 10009-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 10009-82.2018.811.0042 – ID 571771

 Vistos, etc.

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por José Geraldo Riva contra a 

Dra. Selma Rosane Santos Arruda, a qual retornou do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, que não reconheceu o recurso de embargos 

de declaração interposto.

Assim sendo, extraia-se cópia da decisão proferida e da certidão de 

trânsito em julgado, procedendo a juntada aos autos principais.

 Dê-se ciência às partes.

Após, arquive-se, com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603832 Nr: 43692-76.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS XESMAN ANDRADE DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO DANIEL DE FAVORE 

BAPTISTA - OAB:4513/RO

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a Dr.ª Mônica Costa, 

advogada de defesa do acusado Carlos Xesman Andrade Matos, da 

audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 05/02/2020, às 

15:15 horas, na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585023 Nr: 27009-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA VILHENA ALVAREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA 

PRADO E PICCINO - OAB:139.903

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa da acusada 

acerca da redesignação da audiência para o dia 02/03/2020, na sede 

deste Juízo.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031997-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. P. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

C. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1031997-14.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: RIAN DE 

PAULA MARTINI EXECUTADO: ROGER RAMOS MARTINI VISTOS Citado 

para efetuar o pagamento do débito, o executado manifestou-se (Id. 

24231168), informando o depósito judicial do valor devido (comprovante Id. 

24231745) e requerendo “[...] o consequente arquivamento do presente 

processo, ante a comprovação do pagamento” (sic Id. 24231168). No 

pleito de Id. 24391480, a exequente requereu o levantamento do valor 

depositado em juízo, por meio de transferência para a sua conta Banco do 

Brasil Agência 2363 - 9 Conta corrente 53815 - 9 Inscrita no CPF 

522.188.561 -15 – Cristina Maria da Silva. Em razão do requerimento do 

executado de determinação para que a exequente efetue o levantamento 

do valor depositado judicialmente, demonstrando de forma expressa sua 

concordância, EXPEÇA-SE, incontinenti, ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 401 de 812



valor depositado Id. 24231745, em favor de Cristina Maria da Silva, 

representante legal do exequente, devendo ser promovida a transferência 

via Alvará Judicial Eletrônico, para o Banco do Brasil Agência 2363 - 9 

Conta corrente 53815 - 9 Inscrita no CPF 522.188.561 -15). Intime-se a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o 

pedido de extinção do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de presunção de quitação da dívida e extinção do processo sem 

resolução de mérito com fundamento no art. 924, III, do CPC. Findo o prazo, 

havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, renove-me à 

conclusão. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

urgência. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031997-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. P. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

C. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1031997-14.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: RIAN DE 

PAULA MARTINI EXECUTADO: ROGER RAMOS MARTINI VISTOS Citado 

para efetuar o pagamento do débito, o executado manifestou-se (Id. 

24231168), informando o depósito judicial do valor devido (comprovante Id. 

24231745) e requerendo “[...] o consequente arquivamento do presente 

processo, ante a comprovação do pagamento” (sic Id. 24231168). No 

pleito de Id. 24391480, a exequente requereu o levantamento do valor 

depositado em juízo, por meio de transferência para a sua conta Banco do 

Brasil Agência 2363 - 9 Conta corrente 53815 - 9 Inscrita no CPF 

522.188.561 -15 – Cristina Maria da Silva. Em razão do requerimento do 

executado de determinação para que a exequente efetue o levantamento 

do valor depositado judicialmente, demonstrando de forma expressa sua 

concordância, EXPEÇA-SE, incontinenti, ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do 

valor depositado Id. 24231745, em favor de Cristina Maria da Silva, 

representante legal do exequente, devendo ser promovida a transferência 

via Alvará Judicial Eletrônico, para o Banco do Brasil Agência 2363 - 9 

Conta corrente 53815 - 9 Inscrita no CPF 522.188.561 -15). Intime-se a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o 

pedido de extinção do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de presunção de quitação da dívida e extinção do processo sem 

resolução de mérito com fundamento no art. 924, III, do CPC. Findo o prazo, 

havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, renove-me à 

conclusão. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

urgência. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434475 Nr: 10624-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do réu, para 

que no prazo legal, apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435608 Nr: 11840-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBINO RIBEIRO RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19.201-O, PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO - 

OAB:18542/MT, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:18330/O

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do réu para 

que no prazo legal apresente suas razões recursais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500653 Nr: 39652-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINETE RODRIGUES DE 

ARAUJO - OAB:11074

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono Dr. Mateus 

Cássio Lopes de Lima, OAB/MT 19.495, na qualidade de assistente de 

acusação, para, querendo apresentar suas contrarrazões no prazo legal..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504602 Nr: 43616-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO DIAS BUENO - 

OAB:10833, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE - 

OAB:11218-B, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:21893/MT, LANDRI 

LOTUFO PULCHÉRIO - OAB:23542

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu MARCOS FERREIRA DA SILVA, [...].De outro viés, 

ABSOLVO o réu das sanções dos crimes de ameaça, art. 147 caput¸ do 

CP c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, o que faço com 

fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.DA 

DOSIMETRIA DA PENA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA 

TRANQUILIDADE[...].Considerando tais circunstâncias fixo-lhe a pena 

base em 15 (quinze) dias de prisão-simples, para o crime de ameaça. E 

reconheço as circunstâncias agravantes, contidas no art. 61, inciso II, 

alínea “f” (violência doméstica contra a mulher) do Código Penal, na 

proporção de 1/6 (um sexto), [...] Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 

17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, [...]. DO CRIME DE INJÚRIA [...] 

ACOLHO o parecer Ministerial, e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

indiciado MARCOS FERREIRA DA SILVA, com relação ao delito de injúria, 

com fulcro no [...].Por fim, constata-se, através do Pedido de Prisão 

Preventiva nº 37212-53.2017.811.0042 – Código 498057, que o réu 

permaneceu segregado de 12.12.2017 até 19.01.2018, quando foi 

colocado em liberdade por meio do Alvará de Soltura n. 02/2018, expedido 

nestes autos, à fl. 68.Conclui-se, então, que a pena fixada na presente 

sentença é inferior ao período em que o réu ficou preso preventivamente, 

de modo que se torna imperioso o reconhecimento do cumprimento 

antecipado da pena fixada [...].Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PENA 

do réu MARCOS FERREIRA DA SILVA, devidamente, qualificando, em 

relação à contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei nº 

3.688/41, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais.INTIME-SE o acusado pessoalmente, 

bem como seu patrono via DJE.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e, escreva-se o 

nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o necessário.Publique-se, 

intime-se, cumpra-seCuiabá, 21 de janeiro de 2020.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508080 Nr: 888-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINÍCIUS GUERINO MELHORANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do réu, para 

que no prazo legal, apresente memoriais finais escritos.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060337-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. Q. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. B. Q. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1060337-65.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: SILVIO QUEIROZ TELES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

PATRIZIA SARAVY BRAGA QUEIROZ TELES Vistos etc. Silvio Queiroz 

Teles, qualificada nos autos, ingressou com ação de busca e apreensão 

de menor em face de Patrizia Saravy Braga, qualificado nos autos. 

Apregoa o autor em epítome, que a requerida descumpriu ordem judicial, 

haja vista que não está permitindo que o mesmo realize o seu direito de 

visitação paterna aos filhos menores, conforme combinado em acordo 

judicial homologado por sentença. Ao final, entre outros, requereu seja 

determinado a busca e apreensão dos filhos menores, para que passem a 

segunda quinzena das férias escolares consigo. É o sucinto relatório, 

passo a decidir. Fundamentos Versam os autos acerca de ação de busca 

e apreensão. Compulsando os autos e após consulta ao sistema PJE, 

verifico que o autor pleiteou objeto idêntico ao da presente ação, nos 

autos de Cumprimento de Sentença n. 1056920-07.2019.8.11.0041 – PJE, 

sendo que houve decisão no mencionado feito, no dia 18/12/2019 (ID. 

27597515), sendo determinado a intimação da requerida para que, no 

prazo de 48 horas, cumpra o acordo formulado entre as partes, 

notadamente no que tange ao direito de visitação paterna em período de 

férias escolares, permitindo que o ora autor e exerça seu direito de visitas 

aos filhos menores, nos termos do acordado entre as partes, havendo, 

portanto, perda do interesse processual do autor. Com efeito, havendo a 

perda do interesse processual do autor, ante a existência de decisão 

pretérita proferida em autos de cumprimento de sentença ID. 

1056920-07.2019.8.11.0041, impõe-se a extinção do feito, ex ofício, sem 

resolução do seu mérito, nos termos do disposto no art. 485, VI, c/c § 3º, 

do CPC. Dispositivo Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, ex vi do 

teor talhado no preceptivo do art. 485, inc. VI, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários 

advocatícios, haja vista que não houve relação processual. A exigibilidade 

das custas processuais ficará suspensa e somente poderá ser 

executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações decorrentes da 

sucumbência, conforme estatui o § 3º[1] do art. 98 do CPC. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2020. Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito [1] § 3o Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054001-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STWART CRUZ ROCHA OAB - MT27624/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1054001-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): EDNIL 

DOMINGAS CRUZ ROCHA REU: MISAEL FERREIRA ROCHA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, via DJE, para que, no 

prazo de 15 dias, apresente impugnação à contestação ID. 1054001-45 e 

documentos que acompanham. Decorrido o prazo, certifique-se e volvam 

conclusos para deliberação, momento em que serão apreciados os 

pedidos da requerida. Indefiro o pedido ID. 27329610, haja vista que já 

houve o encaminhamento do Ofício ao Secretário de Gestão do Estado de 

Mato Grosso para fins de desconto em folha de pagamento do requerido, 

conforme se infere o documento ID. 27161849, sendo tal forma mais viável 

e segura, evitando, desta forma, eventual inadimplemento da prestação 

alimentícia em comento pelo requerido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020. Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377348 Nr: 18821-55.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCCESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio cumulada com partilha de bens e outros que 

Jaques Marques de Moraes promove em face de Rita de Cássia Costa e 

Silva Moraes.

Colima a autora, entre outros, a decretação de divórcio entre as partes, 

bem como a partilha de bens adquiridos pelo casal na constância do 

matrimônio.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

à 1ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, por ser o mesmo 

prevento, ex vi do disposto no art. 59 do CPC.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 
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1ª Vara de Família e Sucessões dessa Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 482463 Nr: 22228-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JR - 

OAB:13.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio cumulada com partilha de dívidas que 

Delanne Novaes de Souza promove em face de Carla Cristina Souza 

Largura.

Colima a autora, entre outros, a decretação de divórcio entre as partes, 

bem como a partilha de dívidas contraídas pelo casal na constância do 

matrimônio.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

à 1ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, por ser o mesmo 

prevento, ex vi do disposto no art. 59 do CPC.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

1ª Vara de Família e Sucessões dessa Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 327680 Nr: 7551-05.2012.811.0042

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOD, JDCBN, KDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.866, DIONÍSIO NEVES DE SOUZA FILHO - 

OAB:3646/MT, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - 

OAB:13655/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONÍSIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3646/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065/MT, Marco 

Antonio Soares Machado Da Costa - OAB:21593/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução cumulada com partilha 

de bens que Eliandra Olinda Damaceno promove em face de Dimas de 

Oliveira Barros.

Colima a autora, entre outros, o reconhecimento e dissolução de união 

estável entre as partes, bem como a partilha de bens adquiridos durante a 

união.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

à 1ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, por ser o mesmo 

prevento, ex vi do disposto no art. 59 do CPC.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

1ª Vara de Família e Sucessões dessa Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 604230 Nr: 44067-77.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL TAKESHI MINETSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO VICTOR ARRAIS M. 

NEVES - OAB:15367

 Vistos etc.

Permaneçam os autos conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 437213 Nr: 13580-32.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dagoberto Paschoal Figueira 

Peres - OAB:12554/MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens e outros que Rosicleia Teodoro de Souza 

promove em face de Gilberto Domingues Vieira.

Colima a autora, entre outros, o reconhecimento e a dissolução da união 

estável entre as partes, bem como a partilha de bens adquiridos na 

constância da união.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 470720 Nr: 10636-23.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT, JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - OAB:10032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens e outros que Eliane Cirilo de Oliveira 

promove em face de Salvador Rodrigues de Campos Neto.

Colima a autora, entre outros, o reconhecimento e a dissolução de união 

estável entre as partes, bem como a partilha de bens adquirido na 

constância da união.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515206 Nr: 7653-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCRVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXIA CAETANO BARBOSA - 

OAB:26594, NAIME MÁRCIO MARTINS DE MORAES - OAB:3.847/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio cumulada com partilha de bens e outros que 

Lenissa Claudia Rodrigues Vargas Nunes promove em face de Diego de 

Almeida Vargas Nunes.

Colima a autora, entre outros, a decretação de divórcio entre as partes, 

bem como a partilha de bens e dívidas adquiridos/contrídas pelo casal na 

constância do matrimônio.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

à 1ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, por ser o mesmo 

prevento, ex vi do disposto no art. 59 do CPC.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

1ª Vara de Família e Sucessões dessa Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 418777 Nr: 24066-13.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA CAMPOS - 

OAB:19777/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens que Marcia Regina Alves de Albuquerque 

promove em face de Olintho Martins da Silva Filho.

Colima a autora, entre outros, o reconhecimento e a dissolução da união 

estável entre as partes, bem como a partilha de bens adquiridos pelo casal 

na constância da união.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

à 1ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, por ser o mesmo 

prevento, ex vi do disposto no art. 59 do CPC.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

1ª Vara de Família e Sucessões dessa Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 604230 Nr: 44067-77.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL TAKESHI MINETSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO VICTOR ARRAIS M. 

NEVES - OAB:15367

 Assim, considerando que não estão mais presentes os motivos 

autorizadores de sua prisão e pelos fundamentos acima expendidos, com 

base no artigo 316, do CPP revogo a prisão preventiva do indiciado Samuel 

Takeshi Minetsuna, mediante o cumprimento das medidas cautelares 

colimadas pelo parquet às fls. 89/90 (itens 1 ao 5) e, por corolário:®aplico 

ao indigitado as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) fica o 

indigitado obrigado a comparecer, mensalmente, perante a Secretaria da 

Vara e informar o seu atual endereço e justificar suas atividades pelo 
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período de 02 meses, a qual deverá certificar nos autos e abrir vistas ao 

MP para ciência e eventuais requerimentos; b) fica o indigitado obrigado a 

comprovar em juízo, no prazo de 30 dias, que está realizando tratamento 

contra o vício de entorpecentes junto ao CAPS/AD.®Oficie-se ao 

CAPS/AD mais próximo da residência do indiciado, solicitando a inclusão 

do mesmo ao programa de tratamento para usuários de entorpecentes, no 

prazo de 30 dias, com posterior comunicação deste juízo.®Proceda-se a 

inclusão do caso ao programa de acompanhamento do CNJ.®Extraia-se 

cópia dos autos, inclusive, do CD-audiovisual de fl. 91 e encaminhe à Vara 

Especializada de Infância e Juventude para as providências cabíveis ex vi 

legis.®Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do indigitado 

Samuel Takeshi Minetsuna, devendo o mesmo ser posto em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso. Caso o Sr. Meirinho não consiga 

localizar a vítima, poderá, o mesmo, cumprir o alvará de soltura, 

independentemente de intimação desta, haja vista que a manutenção da 

segregação do réu por não localização da vítima, caracteriza 

constrangimento ilegal. Cumpra-se a Sra. Gestora Judiciária conforme 

disposto no art. 2º e seus parágrafos do Provimento n. 48/2019 CGJ/MT . 

Tendo em vista a urgência da medida, determino que o cumprimento dos 

m a n d a d o s  s e j a  r e a l i z a d o  p e l o  O f i c i a l  d e  J u s t i ç a 

plantonista.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515598 Nr: 8011-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20677/O

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Patrono do 

Réu para que, no prazo de 03 dias apresente o endereço atualizado do 

Réu, sob a pena da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 439894 Nr: 16440-06.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

partilha de bens, guarda e alimentos que Mariana da Silva promove em 

face de Luciano Rocha de Oliveira.

Colima a autora, entre outros, a decretação de divórcio entre as partes, 

bem como a partilha de bem imóvel adquirido na constância da união 

estável.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 402698 Nr: 7035-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FKDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação de divórcio cumulada com partilha de bens, alimentos, 

guarda e visitas que Fernanda Karla Dias Freire promove em face de 

Sérgio Roberto da Silva.

Colima a autora, entre outros, a decretação de divórcio entre as partes, 

bem como a partilha de bem imóvel adquirido na constância do matrimônio.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 378317 Nr: 19875-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELE ROCHA SILVA 

SANTANA - OAB:19826, IONE FILOMENA DOS SANTOS - OAB:21956/O, 

JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12.454 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação de divórcio cumulada com partilha de bens e outros que 

Janete Siqueira Rosa Sabino promove em face de José Sabino Filho.

Colima a autora, entre outros, a decretação de divórcio entre as partes, 

bem como a partilha de bens adquirido na constância do matrimônio.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 406 de 812



posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 535911 Nr: 27544-24.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO 

SCARANTTI - OAB:11646/O

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens que Ronnye Antônio Pereira Mendes 

promove em face de Tania Mara Silveira de Lima.

Colima o autor, entre outros, o reconhecimento e a dissolução da união 

estável entre as partes, bem como a partilha de bens adquiridos na 

constância da união.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

à 1ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, por ser o mesmo 

prevento, ex vi do disposto no art. 59 do CPC.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

1ª Vara de Família e Sucessões dessa Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532197 Nr: 23938-85.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246, ÍTALO GARCIA FERREIRA - OAB:22334/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução cumulada com partilha 

de bens que Maria de Fátima Almeida Salvador promove em face de 

Edison Monteiro de Oliveira.

Colima a autora, entre outros, o reconhecimento e dissolução de união 

estável entre as partes, bem como a partilha de bens adquiridos durante a 

união.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando a presente ação sobre partilha de bens, ainda que 

cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar que esta Vara 

Especializada não é mais competente ratione materiae para processar e 

julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja declinada a competência 

à 3ª Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, por ser o mesmo 

prevento, ex vi do disposto no art. 59 do CPC.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se, o presente feito, a 

3ª Vara de Família e Sucessões dessa Capital.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 566382 Nr: 9696-87.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ZARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - 

OAB:19242, RODRIGO ESTRELA BOTELHO - OAB:22.249/MT

 Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, rejeito a segunda 

preliminar suscitada pela defesaTendo o réu apresentado sua resposta e 

não verificando in casu presentes quaisquer das hipóteses previstas no 

art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da denúncia ofertada e, por 

corolário, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 

junho de 2020, às 16h00min, conforme determina o art. 399 do 

CPP.Intime-se o advogado do réu, via DJE, para que participe do ato e 

acompanhe o réu.Ciência ao Ministério Público.Caso se trate de réu preso, 

requisite-se a sua apresentação ao Sistema Prisional.Expeça-se mandado 

para intimação da vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e do réu 

para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC.Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .Caso haja testemunha 

arrolada com endereço em outra comarca, expeça-se missiva precatória, 

com prazo de 30 dias para cumprimento, para ouvida desta (CPP, art. 

222). A missiva deverá conter os requisitos previstos no art. 354 do 

CPP’.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 485255 Nr: 24948-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ? Código n. 485255

? Decisão

Vistos etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo formulado pelas partes às 

fls. 83/84.

Compulsando os autos, verifico que já houve prolação de sentença neste 

feito às fls. 61/65, sendo homologado parcialmente o acordo formulado 

entre as partes às fls. 22/24, excluindo-se do mencionado acordo a 
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cláusula relativa aos mesmos imóveis mencionado neste pedido de 

homologação de acordo, a saber: imóvel residencial localizado na Av. 

Brasil, casa 585, quadra 15, lote 09, Bairro Recanto do Sol, nesta capital e 

de um terreno localizado na Av. Coxipó Mirim, Km 05, Condomínio Piniel, 

Zona Rural, nesta Capital, ante a ausência de matrícula atualizada dos 

imóveis.

A recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela 

Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara 

Especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da 

competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Por sua vez, o artigo 43 do CPC, dispõe que “determina-se a competência 

no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta, como se verifica no vertente caso.

Com efeito, versando o pedido em comento sobre partilha de bens, é de se 

ilacionar que esta Vara Especializada não é mais competente ratione 

materiae para julgar o presente pedido, impondo-se, portanto, a devolução 

dos presentes autos ao arquivo.

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o 

pedido de homologação de acordo em questão e, por corolário, determino 

a devolução deste feito ao arquivo definitivo.

 Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Jeverson Luiz Quintieri

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 429692 Nr: 5234-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLER CARDOSO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Luiz Lopes da Silva 

- OAB:OAB/GO 26155

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela acusação e, 

por corolário, condeno o réu Weller Cardoso Pinheiro, brasileiro, casado, 

portador do RG n. 56845-5 SSP/MT e do CPF 570.269.631-04, nascido em 

01/12/1971, filho de Willer Hermogenes Pinheiro e Avelina Cardoso 

Pinheiro, residente e domiciliada na Rua 02, Casa 03, Bairro Morada do 

Outro, nesta Capital, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do CP, 

cuja pena, in abstrato é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) 

anos:1.Cálculo da penaCrime:Lesão Corporal (CP, art. 129, § 9º)Pena in 

abstrato:Detenção de 03 (três meses) a 03 (três anos.( ... ).Não verifiquei, 

no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de 

diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 05 (cinco) meses 

de detenção. Da detraçãoConsiderando que o condenado não foi preso 

em flagrante deixo de realizar a detração.Do regime de cumprimento de 

penaLevando-se se em conta a pena que deverá o condenado cumprir, 

estabeleço para cumprimento desta pena o regime aberto, conforme 

disposto na alínea “c”, do § 2º, do art. 33 , do CP. A pena deverá ser 

cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado (CP, art. 33, 

§ 1º, “c”). Da Substituição da Pena e do SursisSendo o crime praticado 

mediante violência torna-se incabível in casu a substituição prevista no art. 

44 do CP, por força do que estabelece o incs. I do referido artigo.Não 

preenchendo o condenado os requisitos dispostos no inciso II do art. 77, 

também não faz jus ao benefício do art. 77 do CP.Tratando-se, in casu, de 

réu solto, deixo de observar a Súmula n. 716 do STF , ( ... )

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503907 Nr: 42936-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ALMEIDA PIRES DE 

MIRANDA XAVIER - OAB:17650

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela acusação e, 

por corolário, condeno o réu Junior Cesar Rodrigues da Silva, brasileiro, 

solteiro, entregador de água e gás, nascido em 06/03/1993, natural de 

Cuiabá/MT, filho de Ilda Santiago Rodrigues da Silva, podendo ser 

localizado no Residencial Sucuri, Quadra 05, Casa 02, nesta Capital, como 

incurso nas sanções do artigo 147, do CP ( ... ) Não verifiquei, no vertente 

caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de 

pena, pelo que torno definitiva a pena em: 02 (dois) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção. Da detraçãoConsiderando que o condenado foi preso 

em flagrante no dia 19/11/2017 e foi posto em liberdade no mesmo dia 

(auto de prisão em flagrante código 503153), deixo de realizar 

detração.Do regime de cumprimento de penaLevando-se se em conta a 

pena que deverá o condenado cumprir, estabeleço para cumprimento 

desta pena o regime aberto, conforme disposto na alínea “c”, do § 2º, do 

art. 33 , do CP. A pena deverá ser cumprida em casa de albergado ou 

estabelecimento adequado (CP, art. 33, § 1º, “c”). Da Substituição da Pena 

e do SursisSendo o crime praticado mediante violência torna-se incabível 

in casu a substituição prevista no art. 44 do CP, por força do que 

estabelece o incs. I do referido artigo.Não preenchendo o condenado os 

requisitos dispostos no inciso II do art. 77, também não faz jus ao benefício 

do art. 77 do CP.Tratando-se, in casu, de réu solto, deixo de observar a 

Súmula n. 716 do STF , assim como as disposições da Resolução n. 

113/2010 do CNJ .Após o trânsito em julgado da sentença para o MP, 

volvam-me conclusos para análise da prescrição com base na pena em 

concreto, conforme preconizado pelo § 1º do art. 110 do CP . Após o 

trânsito em julgado da sentença para ambas as partes:®comunique-se o 

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o Cartório Distribuidor e o Instituto 

Nacional de Identificação, ( ... ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 327887 Nr: 7783-17.2012.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOD, JDCBN, EOD, KDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3530/A, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:, 

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5398-A, MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - 

OAB:21.593

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora dos imóveis, a saber: fazenda e terreno, 

requerido pela exequente em petição de fls. 520/523, ante a ausência de 

cópia das matrículas atualizadas dos mencionados bens.

Remeta-se o feito ao contador judicial para atualização do débito 

remanescente após a adjudicação do bem outrora penhorado nos autos 

em favor da exequente.

Com o valor do débito atualizado, intime-se a exequente para que 

manifeste, no prazo de 10 dias, dando assim prosseguimento ao feito.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 118789 Nr: 3915-21.2019.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NASDO, PNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURIANNE FÁTIMA DUARTE 

PACHECO - OAB:25549O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina De'Isola Ramos 

Frantz - OAB:10625/O

 Vistos etc.,
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1) Defiro o pedido de fls. 84;

2) Realize-se nova tentativa de estudo psicossocial com a Sra. Nathalia 

Annika Silva de Oliveira, no endereço indicado às fls 13. Fixo o prazo de 

20 (trinta) dias, para a entrega do relatório;

3) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06/05/2020 às 

15:30 horas;

4) Intime-se as partes, para que compareçam na data acima designada, 

inclusive acompanhados da infante, nos endereços indicados às fls 

09-verso e 51. Saliento que as partes não arrolaram testemunhas;

5) Notifique-se o Ministério Público para ciência da audiência acima 

designada;

6) Publique-se para ciência dos advogados, da requerente e do requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94080 Nr: 2700-49.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MEPdSN, MPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS, WON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13.260/MT

 4) Em seguida, publique-se para que a advogada do Requerido Claudia 

Patrícia Salgado OAB/MT 13.260, apresente suas Alegações Finais, e 

voltem-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120849 Nr: 125-92.2020.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RQC, STQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO EDISON BOMBAZARO 

JÚNIOR - OAB:10.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VII, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Publique-se para ciência do advogado da parte autora.

Certifique-se o trânsito em julgado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117727 Nr: 3071-71.2019.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ODS, RDABQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:21.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

1) Cumpra-se o item 2 da decisão de fls. 52;

2) Sobre a certidão negativa de citação de fls. 57, manifeste-se o 

Requerente, requerendo o que entender devido, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114741 Nr: 654-48.2019.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAPP, MPP, EFPDO, SMPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdM, TFPPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21.536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico ainda que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

53/2007 – CGJ, impulsiono estes autos, com a finalidade de enviar os 

autos para expedição de matéria imprensa (503), a fim de intimar a parte 

Autora, para que apresente impugnação à contestação de fls. 58/65.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120697 Nr: 5410-03.2019.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERDCES, AADC, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANÇOYSE SANTANA SOUZA - 

OAB:24.485, PAULA TEREZA DE LIMA E SILVA SANTOS - OAB:23.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, determino que:

a) Proceda-se a busca do endereço do Requerido Elbo Augusto da Silva, 

no site do TRE. Havendo endereço cadastrado, cite-se, para que, caso 

queira conteste a ação, no prazo legal;

b) Restando prejudicada a localização do endereço do Requerido, cite-se 

por edital, nos termos do art. 158, §§ 1º e 4°, do ECA;

c) Decorrido o prazo e não sendo contestada a ação, nomeio a Defensoria 

Pública, como curadora especial do Requerido;

d) Dê-se vistas a Defensoria Pública para contestar a ação;

e) Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para ciência e 

manifestação do que entender devido;

f) Publique-se esta decisão para ciência do advogado da Requerente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117451 Nr: 2845-66.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMSM, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geandre Bucair Santos - 

OAB:7.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Intime-se a genitora. M. S. M., para que, no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas, preste contas do numerário levantado pelo Alvará 

de fls. 70;

2) Após, o cumprimento do item 1, por se tratar de prestação sobre 

prestação continuada, e diante da Resolução TJ-MT/OE nº. 09, de 25 de 

julho de 2019, que fixou a competência referente às ações relativas à 

saúde pública, onde figure como parte o Estado de Mato Grosso, deverão 

tramitar na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, em atenção, a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro 

de 2019, autorizou a partir de 30 de setembro de 2019, a 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública, onde figure 

como parte o Estado de Mato Grosso, para a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, declino da competência, 

para apreciar este processo, em favor da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT;

3) Dê-se ciência desta decisão a Procuradoria Geral do Estado – PGE;

4) Publique-se para ciência do advogado do requerente;

5) Em seguida, proceda-se a redistribuição destes autos para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117452 Nr: 2846-51.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMSM, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geandre Bucair Santos - 

OAB:7.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Tendo em vista que o tratamento de saúde de que a criança necessita 

deve ser prestado de forma continuada, e diante da Resolução TJ-MT/OE 

nº. 09, de 25 de julho de 2019, que fixou a competência referente às 

ações relativas à saúde pública, onde figure como parte o Estado de Mato 

Grosso, deverão tramitar na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, em atenção, a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 
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de setembro de 2019, autorizou a partir de 30 de setembro de 2019, a 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública, onde figure 

como parte o Estado de Mato Grosso, para a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, declino da competência, 

para apreciar este processo, em favor da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT;

2) Dê-se ciência desta decisão a Procuradoria Geral do Estado – PGE e ao 

Ministério Público;

3) Publique-se para ciência do advogado do requerente;

4) Em seguida, proceda-se a redistribuição destes autos para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40192 Nr: 313-37.2010.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ALdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELTON GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:26.092/O

 Vistos etc...,

1) O pedido de fls. 88/89, foi deferido por este Juízo no próprio 

requerimento conforme se vê às fls. 88;

2) Publique-se para ciência do advogado Gelton Guimarães de Oliviera 

OAB/MT 26.092/O;

3) Aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, após arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109571 Nr: 1638-66.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEDSMA, CDACN, ADSG, ASDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM, GG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399/O, JOANA AMABILE MORO SILVA - OAB:20376/O

 1) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20/02/2020 às 

14:30 horas;

2) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Ana Rosa 

Silva de Moura e Diogo Rodrigues da Cunha, nos endereços indicados às 

fls. 187;

3) Expeça-se carta precatória para a Comarca de Barras/PI, para que, 

seja realizado estudo psicossocial com o Sr. Candido de Araujo Costa 

Neto, averiguando a situação atual da criança Maria Eduarda Dias Silva 

Moura Araújo, no endereço indicado às fls. 204-v;

4) Notifique-se o Ministério Público;

5) Publique-se esta decisão para ciência dos advogados Daniel Magno 

Moro Silva OAB/MT 12.399 e Joana Amabile Moro Silva OAB/MT 20.376, 

dando lhes ciência da audiência acima designada, bem como, para que 

cumpram com o disposto no artigo 455 do CPC, em relação a testemunha 

Angela Gonçalves Nunes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109073 Nr: 1229-90.2018.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADMR, JADMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, diante da Resolução TJ-MT/OE nº. 09, de 25 de julho de 2019, que 

fixou a competência referente às ações relativas à saúde pública, onde 

figure como parte o Estado de Mato Grosso, deverão tramitar na 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

incluindo as de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença, e ainda, em atenção, a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de 

setembro de 2019, autorizou a partir de 30 de setembro de 2019, a 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública, onde figure 

como parte o Estado de Mato Grosso, para a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, declino da competência, 

para apreciar este processo, em favor da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Proceda-se a redistribuição destes autos para a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114644 Nr: 572-17.2019.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Vistos,

Ante o retorno do jovem a esta comarca, DESIGNO a audiência de 

continuação para o dia 10 de março de 2020, às 15h.

Outrossim, considerando que o sistema desta vara e da CEMSO não são 

interligados, intime-se o MPE para, em até 05 dias, indicar endereço onde o 

adolescente possa ser localizado.

Com relação ao pedido de internação, postergo a análise da necessidade 

da medida restritiva de liberdade para depois da solenidade.

 Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Às providências.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002089-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINALDO 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO 

JORGE RODRIGUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ATAIDE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002110-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

ATAIDE MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA 

FERNANDA AMARAL SEGUNDO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 
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Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002141-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

PINTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005595-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WIMBERSON COSME PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005595-16.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

SILBENE DE SANTANA SILVA - MT15927/O-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/10/2019 Hora: 16:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. OBS.: LIMINAR 

DEFERIDA. CUIABÁ, 4 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005595-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WIMBERSON COSME PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

 

1005595-16.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SILBENE DE 

SANTANA SILVA - MT15927-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009622-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DA SILVA SIQUEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1009622-42.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009383-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE REIS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

FEGURI PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009383-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI - MT21537/O, BRUNO ANIBAL 

PEREIRA DE FIGUEIREDO - MT25081/O-O, CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - MT10891/O-O, PAULO GIOVANNI TAQUES DE 

OLIVEIRA GOMES - MT23231/O-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 

11:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009383-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE REIS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

FEGURI PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

 

1009383-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 411 de 812



EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - MT15580-O ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - MT3662-O , para, 

querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao 

recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005204-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

1005204-61.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: AOTORY 

DA SILVA SOUZA - MT14994-A , para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSSANDER CAVALCANTE DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA CAVALCANTE DA SILVA MOURA OAB - MT0007553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002163-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALECSSANDER 

CAVALCANTE DA SILVA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUDMILA CAVALCANTE DA SILVA MOURA POLO PASSIVO: VIA VAREJO 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016354-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL BARROS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002104-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANA DE CASSIA ARRUDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002104-64.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO SAMPAIO MARTINS DE FARIA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002119-33.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018438-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEMAG COURO E MODA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO OAB - BA39927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J&G BAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1018438-13.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO - BA39927 , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILA SANT ANA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002176-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AQUILA SANT 

ANA PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002181-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIVID BARROS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSIKA ORACIO SILVA 

POLO PASSIVO: EBAZAR.COM.BR. LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAELE CONCEICAO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002195-57.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL MARTINIANO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001930-55.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: GESIEL MARTINIANO BRITO REQUERIDO: BRASILVEICULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. No ID 28200745 a parte reclamante postulou a 

reconsideração da decisão prolatada no ID 28177458, que não concedeu 

a tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame 

dos pressupostos constantes no artigo 300 do CPC. Em atenção ao 

referido pleito, indefiro-o e mantenho inalterada a decisão prolatada no ID 

28177458, visto que não foi apresentado nenhum novo documento capaz 

de modificar o entendimento anteriormente exposto. Impõe destacar que a 

baixa da restrição via RENAJUD é incumbência do juízo que a determinou, 

não sendo medida cabível à parte reclamada. Intimem-se. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007704-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PIERINI DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALMAS AUTO POSTO CUIABA LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA FRIZZO MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002211-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIOVANNA 

FRIZZO MANOEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA ROSA 

BARBOSA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002213-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA NILMA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES IRAN DE FREITAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1002218-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONES IRAN DE 

FREITAS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN DA CUNHA 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PRADO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002220-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

PRADO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EWERTON JOSE 

CARVALHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002284-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1002284-17.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O para que traga aos autos a 

memória de cálculo do débito atualizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017132-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EVIDENCE PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DE MIDIA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017132-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EVIDENCE PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DE MIDIA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALINA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002234-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZALINA 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN DA CUNHA 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA WILMA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002255-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVA WILMA DE 

AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002260-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCILENE 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002266-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

RIBEIRO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007135-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GALDINO ORLANDI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007135-02.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: CREA 

MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MT19291-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015607-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MIRANDA BATISTA BERNARDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015607-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MIRANDA BATISTA BERNARDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LEITE (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002208-56.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA ROSA RIBEIRO DE SOUZA (INTERESSADO)

 

Processo n. 1002207-71.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA FERNANDA MARQUEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS OAB - MT7685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MG REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002285-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KENIA 

FERNANDA MARQUEZI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

PEDROLLO DE ASSIS POLO PASSIVO: MG REPRESENTACOES 

COMERCIAIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007828-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLAINE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007828-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

29/10/2019 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009814-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SILVA MESQUITA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009814-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MANOEL COSTA PARRIAO - MT13944-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/11/2019 Hora: 11:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009814-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SILVA MESQUITA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1009814-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MANOEL 

COSTA PARRIAO - MT13944-O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011153-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA NOVAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011153-66.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOSIMAR VITOR PEREIRA - MT19848-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/11/2019 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR PINHEIRO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002315-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALAN VITOR 
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PINHEIRO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002070-89.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ADELAIDE DA COSTA NASCIMENTO REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que era 

revendedora dos produtos da parte reclamada, tendo encerrado com ela a 

relação contratual em agosto/2019, quando efetuou pagamento de um 

débito no valor de R$30,00. Sustentou que a reclamada lhe encaminhou 

produto após essa data, que ocasionou cobrança indevida e, 

consequentemente, a negativação dos seus dados. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar que houve quitação do débito no valor de 

R$30,00 quando do término da relação contratual firmada entre as partes. 

Não havendo demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002089-95.2020.8.11.0001 AUTOR: 

REGINALDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo 

em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação 

com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por 

danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019521-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERREIRA MENDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERREIRA MENDES FILHO OAB - MT4985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1019521-64.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: OTAVIO FERREIRA MENDES FILHO REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Processo em fase 

de Conciliação. No ID 27153961 a parte reclamante postulou a 

reconsideração da decisão prolatada no ID 26890727, que não concedeu 

a tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame 

dos pressupostos constantes no artigo 300 do CPC. Em atenção ao 

referido pleito, indefiro-o e mantenho inalterada a decisão prolatada no ID 

26890727, visto que não foi apresentado nenhum novo documento capaz 

de modificar o entendimento anteriormente exposto. Impõe destacar que, 

embora a parte reclamante tenha apresentado comprovante de 

pagamento, verifica-se que ele foi realizado quando o contrato firmado 

com a parte reclamada já havia sido cancelado. Intimem-se. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002077-81.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CLAUDENIR ROSA DE JESUS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos serviços 

prestados pela parte reclamada, e que teve o fornecimento de água 

suspenso em seu hidrômetro, mesmo estando em dia com o pagamento de 

suas faturas. Sustentou que em contato com a parte reclamada foi 

informada que a suspensão decorreu de erro no endereço de cadastro de 

seu hidrômetro. A título de tutela provisória de urgência, requereu o 

imediato restabelecimento do fornecimento de água em seu hidrômetro. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto aos comprovantes de pagamento (ID 

28217439), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

parte reclamante está em dia com o pagamento das faturas emitidas pela 

parte reclamada. Observa-se também que a suspensão no fornecimento 

de água ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao 

usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a 

determinação para restabelecer o fornecimento de água não representa 

perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a 

qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de água no 

endereço da parte reclamante, Rua Beija Flor, quadra 09, Lote 02, bairro 

Dr. Fábio II, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada 

à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência 

financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, 

conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se 

pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a 

ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002181-73.2020.8.11.0001 AUTOR: 

DEIVID BARROS DA SILVA REU: EBAZAR.COM.BR. LTDA Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos 

morais e alegou a parte reclamada veiculou publicidade em rede social, 

ofertando um frigobar no valor de R$299,00, contudo, ao clicar na 

publicidade e ser direcionada ao site da reclamada, o valor do produto foi 

majorado para R$1.990,00. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata emissão de boleto para compra do produto no valor de 

R$299,00. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo 

que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não 

há evidências de que a aquisição do produto é indispensável para as 

atividades diárias da parte reclamante. Não havendo demonstração do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

oferta veiculada em rede social. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PRADO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002220-70.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: GUSTAVO PRADO DE SOUSA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

materiais e morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela 

parte reclamada, e que as faturas com vencimento nos meses de 

outubro/19 a fevereiro/20 cobraram valores muito acima de seu consumo 

médio. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora, e de negativar seus dados, em razão do 

não pagamento das faturas contestadas nos autos. Nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, 

para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, com base 

no histórico de faturas apresentado nos autos (ID 28250094), constata-se 

que as faturas com vencimento nos meses de outubro/19 a fevereiro/20 

registraram consumo acima da média registrada. Com isso, torna-se 

presumível a irregularidade no medidor e, consequentemente, há 

probabilidade do direito na revisão das referidas faturas. Observa-se 

também que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocasiona 

perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata 

de serviço essencial. Da mesma forma a ameaça de restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez efetivado o restritivo a parte 

reclamante ficará impedida de realizar transações comerciais a prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a determinação para não suspender o fornecimento de 

energia elétrica e não negativar os dados da parte reclamante, não 

representa perigo de irreversibilidade, já que as medidas poderão ser 

efetivadas a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada se abstenha de (a) efetuar a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica na UC 6/297293-3 e (b) negativar os 

dados da parte reclamante, em razão do não pagamento dos débitos 

contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a 

suspensão do fornecimento ou a inclusão do restritivo já tenha sido 

efetuada, que providencie o restabelecimento do status quo, no prazo de 
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6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. A 

título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 

48 horas, deve consignar em juízo o valor de R$193,86 (cento e noventa e 

três reais e oitenta e seis centavos), relativo às faturas contestadas nos 

autos que não foram adimplidas (janeiro/20 e fevereiro/20) estimado com 

base na média mensal das faturas cobradas no período de março/19 a 

setembro/19, estando os efeitos da tutela de urgência condicionados ao 

referido depósito. Não havendo o depósito da caução no prazo concedido, 

prossiga regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança das faturas com vencimento no período de 

outubro/19 a fevereiro/20. Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se 

pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a 

ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001958-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEY 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERBERT COSTA 

THOMANN POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NUNES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT13597-O (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT7436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002056-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAEL NUNES 

DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSÉ RODOLFO NOVAES 

COSTA, DIEGO FERNANDO OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002088-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

FRANCISCO PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO 

JORGE RODRIGUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014571-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MATOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014571-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS MATOS DE SOUZA REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. Recebo o 

aditamento à inicial (id. 28104516). Outrossim, analisando os autos, 

verifica-se que a audiência de conciliação estava marcada para o dia 

11.12.2019, às 15h50, ocorre que a parte promovida foi citada/intimada 

somente, no dia 19.12.2019 (id. 28035942), portanto, depois do ato. Diante 

disso, designe-se nova audiência de conciliação, bem como proceda-se 

às intimações necessárias, visando à realização do ato. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL EUCLIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002109-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANIEL EUCLIDES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MENDES NOGUEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002120-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDO 

MENDES NOGUEIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

HENRIQUE NASCIMENTO ARECO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 
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CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISA AGUIAR DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRYSNA MARCELA RAMIREZ FERREIRA OAB - AC4773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002129-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISA AGUIAR DE 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KRYSNA MARCELA RAMIREZ 

FERREIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002146-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA OAB - MT24474/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1002146-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO RICARDO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE CASSIA 

HERVATIM DA SILVA POLO PASSIVO: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001845-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ALAN JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001845-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HUDSON ALAN 

JESUS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GAIA DE SOUZA 

ARAUJO MENEZES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IANKA MARIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002157-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IANKA MARIA 

MONTEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002158-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO ALMEIDA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002166-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO REIS 

LINO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011347-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL SILVA PEDRO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017100-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))
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LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIEL AUGUSTO SANTOS DE PAULA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017100-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BEM ESTAR E 

SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA, LEANDRO 

MARTINES GONCALVES DE AMORIM POLO PASSIVO: GESIEL AUGUSTO 

SANTOS DE PAULA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014727-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RONALDO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002177-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAGMO RIBEIRO DE CASTILHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002177-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAGMO 

RIBEIRO DE CASTILHO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021718-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO LUIS CORREA OAB - RO6823 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CORREA OAB - RO7352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021718-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLOVIS 

CARNEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

ALEXANDRE CORREA, MARIO LUIS CORREA POLO PASSIVO: RONALDO 

ALVES VIEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008880-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIESLEN MAINARA SOARES SANTOS (REQUERIDO)

MARIA LUIZA SOARES IVAQUIA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005987-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DIONILIO DE LIMA (REQUERIDO)

ALINE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012085-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEUCIMAR ABADIA DE OLIVEIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013151-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERNANDES BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H4B FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011481-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELINO PARAVA RAMOS (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009811-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODOLFO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014795-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA MIRANDA OAB - RJ142852 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

SA CAPITAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006385-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014032-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAGNER MAX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014944-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO AMBROZIO ATANAGILDO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015079-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIC SANTOS DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIC SANTOS DA SILVA DIAS OAB - MT24729/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GG EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015543-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CLEVERSON SOUSA REIS (REQUERIDO)

AURISMAR PAULINO SOUSA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLANDO PEREIRA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002184-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

ORLANDO PEREIRA BRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO CANTO LORNADELE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1002193-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANA DO 

CANTO LORNADELE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA POLO PASSIVO: FATIMA 

APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016468-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA PADILHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR OAB - MT12941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONISIO GOMES DA SILVA 93736584172 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Tendo em vista o retorno negativo do AR (id, 28060127), 

determino que seja designada nova audiência de conciliação. Intime-se a 

parte reclamante para apresentar o novo endereço da reclamada no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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Vistos, etc. Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Após, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER LUIZ DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002203-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KLEBER LUIZ DA 

SILVA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005454-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA GOUVEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO CAMARGO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002215-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIVALDO 

CAMARGO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE AGUIAR FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002222-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL DE 

AGUIAR FEITOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERTON JOSE 

PACHECO SAMPAIO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FADLO DUALIBI NETO (AUTOR)

TAMIRIS NUNES DUALIBI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRIS NUNES DUALIBI OAB - MT22642/O (ADVOGADO(A))

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE RENATA MARTINS DE AMORIM (REU)

 

PROCESSO n. 1002226-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAMIRIS NUNES 

DUALIBI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAMIRIS NUNES 

DUALIBI, RICARDO SALDANHA SPINELLI POLO PASSIVO: MONIQUE 

RENATA MARTINS DE AMORIM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAUCLEANA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002229-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAUCLEANA 

NOGUEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO 

REIS LINO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002239-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA FERNANDA AMARAL 

SEGUNDO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:00 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001484-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA JULIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001484-52.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

JESSICA JULIANA DA SILVA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001540-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR (EXECUTADO)

SONIA MARIA ROSSIGNOLI DE TOLEDO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001540-85.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR 

EXECUTADO: PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR, SONIA MARIA 

ROSSIGNOLI DE TOLEDO RIBEIRO Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001689-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001689-81.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: 

HAROLDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

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

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001150-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMILA NAYANA FERREIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAUREK & VAUREK LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001150-18.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: PAMILA NAYANA FERREIRA RAMOS EXECUTADO: VAUREK 

& VAUREK LTDA - ME Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 
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exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005046-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARIANO (EXECUTADO)

JOZANDRA FREITAS ROCHA MARIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005046-06.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI EXECUTADO: ODAIR 

MARIANO, JOZANDRA FREITAS ROCHA MARIANO Vistos, etc. Devolvo o 

presente feito à Secretaria, a fim de que aguarde-se a devolução do AR 

(Aviso de Recebimento) da parte executada JOZANDRA FREITAS ROCHA 

MARIANO. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002247-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO ARRUDA 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002249-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NORMA VITAL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE LAURA PLACIDO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002254-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALICE LAURA 

PLACIDO DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

BRANDAO POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016116-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO RODRIGUES DA CUNHA CRIVELARO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016116-20.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALFREDO 

RODRIGUES DA CUNHA CRIVELARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA, BRUNA RAFAELA MACIEL POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002088-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

FRANCISCO PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO 

JORGE RODRIGUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002269-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1002269-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL 

FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000319-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

ANTONIO CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA POLO PASSIVO: Banco Safra S-A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001369-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO 

AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002301-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CAMPOS DA SILVA OAB - MT24410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETH ROSA DE CASTRO MAGALHAES (REU)

 

PROCESSO n. 1002301-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUTIL CAR 

COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANO CAMPOS DA SILVA POLO PASSIVO: DEUSDETH ROSA DE 

CASTRO MAGALHAES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002304-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

ALVES MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MIKUNI CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1002310-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONAS MIKUNI 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE 

MELO ROSA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002311-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

ALVES MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUI CARLOS OTTONI PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1002333-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUI CARLOS 

OTTONI PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS RAMOS 

BARBOSA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por ANTONIO 

FRANCISCO PASSOS na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve 

relação jurídica com a reclamada VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL que 

desse causa ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. O pleito 

merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada. O 

perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome 

da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o 

débito apontado pela reclamada. Intime-se a reclamada para que promova 

a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016116-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO RODRIGUES DA CUNHA CRIVELARO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS na qual pretende a parte reclamante a antecipação 

dos efeitos da tutela para o fim de suspender a exigibilidade das faturas 

colacionadas nos autos. Defiro a concessão da medida. Tendo em vista o 

fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao 

conflito de interesses, entendo que está amparado em situação bastante 

para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Vale 

ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia 

elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 

7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e 

parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos 

serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é que entendo 

prudente determinar à reclamada que SE ABSTENHA de suspender o 

fornecimento de energia elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 

6/312806-3) ou já o tendo feito, que promova o seu restabelecimento, 

hipótese que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho 

fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a diligência. 

DEFIRO ainda a suspensão da cobrança das faturas objeto da demanda, 

bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de promover a 

inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. Impõe registrar 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de realizar o 

adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, mas tão só suspende as cobranças dos 

valores referentes ao período objeto da demanda. Fixo, na hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em 

regime de plantão. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Peticiona a parte reclamante postulando a reconsideração 

da decisão que indeferiu o pleito liminar. Com efeito, merece parcial 

acolhimento o pleito que visa a reconsideração da decisão exarada n 

id.27843092. Aduz o reclamante que a reclamada, por ato unilateral, 

realizou o bloqueio de sua conta bancária, impossibilitando o acesso aos 

valores creditados em sua conta referentes a verbas decorrentes de sua 

atividade laboral. Conforme se evola dos autos há prova da 

verossimilhança quanto ao bloqueio da conta bancária. Eis os elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito alegado, porquanto a conta 

bloqueada tem por finalidade a realização de sua atividade profissional. Já 

o perigo de dano decorre do fato de que o bloqueado se dá sobre valores 

provenientes de seus proventos. Registre-se, por oportuno, que a 

presente decisão não tem o condão de apreciar a existência ou não de 

fraude, mas tão só afastar a realização de bloqueio sob a conta bancária 

do reclamante. Por tais razões é que DEFIRO parcialmente a antecipação 

dos efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada que promova 

o restabelecimento da Conta Bancária (conta digital nº 177204-5, agência 

0097), a fim de possibilitar o acesso do reclamante aos serviços 

contratados junto à instituição financeira. Anoto o prazo de 03 (três) dias 

para o cumprimento da medida. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais) 

a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. II- Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020764-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Peticiona a parte reclamante postulando a reconsideração 

da decisão que indeferiu o pleito liminar. Com efeito, merece acolhimento o 

pleito que visa a reconsideração da decisão exarada no id.27379137. 

Atentos aos argumentos do promovente entendo que apesar da anotação 

que se traduz no objeto da demanda ser de data longínqua, a necessidade 

de ter seu nome sem restrições é contemporâneo. Importa considerar que 

tendo a decisão tomado por fundamento a ausência do dano em razão da 

convivência com a citada anotação, o que resta afastado diante do 

vislumbrado agora, outra solução não resta senão a reconsideração da 

deliberação retro. Para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Ademais, 
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a parte sustenta que o débito é inexistente, importando considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de 

existirem créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, 

DEFIRO o pedido de reconsideração para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. Intime-se 

pessoalmente a reclamada para que promova a exclusão da anotação 

lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 

(cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida 

multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de demanda na qual a parte requerente postula a 

concessão de medida liminar para o fim de que a reclamada se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como também se 

abstenha de inserir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito . Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos 

documentos que demonstram que as cobranças referem-se à 

recuperação de consumo e a faturas que demonstram divergência quanto 

ao consumo de energia. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a 

juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo 

que está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato 

que permite a concessão da medida. Vale ainda observar a 

caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como 

serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem 

como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do 

CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 6/123304-8) ou já o tendo 

feito, que promova o seu restabelecimento, hipótese que anoto o prazo de 

05 (cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o 

horário em que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a suspensão da 

cobrança da fatura objeto da demanda, bem assim determino que a parte 

reclamada se abstenha de promover a inscrição dos dados do reclamante 

no rol de inadimplentes. Impõe registrar que a presente decisão não exime 

a parte reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas tão só 

suspende a cobrança dos valores referentes ao período objeto da 

demanda (novembro/2018). Fixo, na hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Designe-se 

audiência de conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de 

plantão. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002265-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON PEDREIRA URT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do 

artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). 

Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, 

§ 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime o a parte exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016719-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

SENTENÇA Processo: 1021781-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PATRICIA FERNANDES DE SOUZA RAMOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

reclamante desistiu desta reclamação, conforme ID. 28224707. Nos termos 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Diante do exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta reclamação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas processuais e honorárias advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DIAS FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

SENTENÇA Processo: 1001558-09.2020.8.11.0001. REQUERENTE: EDINA 

DIAS FEITOZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte reclamante 

desistiu desta reclamação, conforme ID. 28111982. Nos termos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante 

do exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas 
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processuais e honorárias advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1040620-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA OAB - MT22237/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1040620 -67.2019.8.11.0041 Autor: JEAN 

CLAUDIO RODRIGUES SILVA Ré: LOJAS RIACHUELO SA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA 

MATÉRIA A parte ré afirma que o presente juízo não possui a competência 

necessária para julgamento em razão da matéria. Entende que seria 

necessária a realização de perícia contábil. Da leitura da inicial é possível 

verificar que o autor pretende a discussão quanto a manutenção de 

negativação após o pagamento de suposta renegociação, e a exclusão da 

restrição aplicada pela ré, por entender que com o pagamento do 

parcelamento, não havia motivos para a manutenção da restrição objeto 

da presente demanda. Logo, em razão do objeto da demanda, OPINO pelo 

afastamento da preliminar, tendo em vista a ausência de necessidade de 

prova pericial para análise da demanda. DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE 

AGIR A ré sustenta que o autor não possui interesse de agir pois, “a 

mesma [demanda] não preenche os requisitos de utilidade nem de 

necessidade, vez que conforme será demonstrado, não há nenhum tipo 

de lesão sofrida pela Requerente, portanto, não deve perdurar a presente 

demanda.” De outro lado, conforme já demonstrado e reconhecido por 

este juízo, existe restrição negativa no nome do autor em razão do cartão 

de crédito fornecido pela ré em parceria com outra empresa. Deste norte, 

OPINO pelo afastamento da preliminar suscitada pela ré, em razão do 

demonstrado prejuízo experimentado pelo autor. DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Em defesa id. 26222793, a ré pede sua exclusão 

do polo passivo da presente demanda, alegando que o autor firmou 

negócio jurídico com a empresa MIDWAY S.A., sendo que esta empresa, 

apenas utiliza parte do espaço físico da ré. O autor apresentou juntamente 

com a exordial a cópia do cartão de crédito, objeto da presente discussão 

no id. 23976105. Observando o dito documento é possível constatar que o 

nome e logomarca do cartão de crédito demonstra ser da ré. Logo, 

estamos diante do caso da teoria da aparência, prevista no CDC. De outro 

lado, é incontroverso que a parte ré participa e se beneficia da cadeia de 

fornecimento, prevista no art. 4º do Código de Defesa do Consumidor. 

Como se sabe, a legitimidade ad causam é bilateral “pois o autor está 

legitimado para propor ação em face daquele réu, e não de outro” (DIDIER 

JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo 

e processo de conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 

204.). No caso em tela, o autor é legitimado à propor ação contra todos os 

que participaram da relação de consumo questionada. A eventual 

ausência de responsabilidade da ré, pelos fatos, será analisada no mérito 

da demanda, e não em sede preliminar. Ademais, caso a ré entenda-se 

injustiçada, nada impede a propositura da respectiva ação de regresso 

contra quem entender de direito. Nesse peculiar, OPINO por afastar a 

preliminar de ilegitimidade passiva da ré. DA PRELIMINAR DE REVELIA 

APONTADA PELO AUTOR Em impugnação o autor afirma que a ré deve 

ser reconhecida como revel, por entender que houve falha na 

apresentação de documentação de representação processual. Insta 

destacar que existe procuração nos autos dando poderes de 

representação à Dr.ª Silvana, dando-lhe e inclusive poderes para nomear 

preposto e advogado – id. 26239836. Prosseguindo na análise da 

representação processual, verifico no id. 26239836 que a Dr.ª Silvana 

outorgou poderes de representação dentre outros, ao Dr. Nelson 

inclusive, dando-lhe poderes para substabelecer. Conforme depreende-se 

da análise do substabelecimento contido no id. 26239837, o Dr. Nelson 

outorgou poderes à Dr.ª Alessandra de Souza Annunziato, a qual se fez 

presente em audiência. Destaco que a defesa foi protocolizada dentro do 

prazo legal, e por advogado devidamente constituído. Diante do exposto, 

OPINO pelo afastamento da preliminar suscitada pelo autor. DA RELAÇÃO 

DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Em audiência de conciliação (id. 26278787) a parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide, a parte ré se manifestaria em defesa quanto 

as provas. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, 

inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito demanda 

prova meramente documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada. Em síntese, alega a 

parte autora que contratou um empréstimo financeiro com a parte ré, no 

valor de R$ 1.357,00 (um mil e trezentos e cinquenta e sete reais), a ser 

pago em 10 (dez) parcelas fixas no valor de R$ 339,97 (trezentos e trinta 

e nove reais e noventa e sete centavos). Alega que foi informado na loja 

ré que, eventual antecipação de parcelas ocorreria a retirada total dos 

juros. Afirma que realizou o pagamento de três parcelas e que ao 

comparecer ao estabelecimento comercial para o pagamento da quarta 

parcela, pretendeu o pagamento antecipado do saldo residual do contrato 

sem a incidência de juros, porém, não lhe teria sido concedido o 

abatimento total de juros. Diante deste cenário, o autor deixou de realizar o 

pagamento do parcelamento ajustado e seu nome foi inserido no cadastro 

de proteção ao crédito, conforme extrato de id. 23976108. Afirmou que em 

04.09.2019, ao entrar em contato com a central de cartões da ré, as 

partes ajustaram o valor de R$ 2.045,00 (dois mil e quarenta e cinco 

reais), para a quitação integral do contrato. Narra que compareceu à loja 

da ré no dia 05.09.2019, solicitou a fatura para realizar o pagamento do 

acordo, momento no qual uma preposta da ré lhe ofereceu o pagamento 

parcelado (sete vezes) do valor pactuado por telefone. Diante disso, o 

autor realizou o pagamento de duas parcelas, pretendendo a retirada da 

restrição realizada pela parte ré. Acontece que, a ré não retirou a 

restrição do nome do autor, razão pela qual o mesmo buscou 

administrativamente a solução do conflito, porém, a ré no atendimento 

gravado e anexado aos autos, disse que iria manter a restrição, que a 

mesma apenas seria retirada com o pagamento integral do valor pactuado. 

Foi deferida a antecipação de tutela no id. 24406724, para a retirada da 

restrição do nome do autor, em até 72 (setenta e duas) horas, sob pena 

de multa de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Conforme 

demonstrado no id. 25284363 a ré foi citada no dia 11/10/2019, devendo 

cumprir a determinação até o dia 16/11/2019. Conforme denota-se do 

documento apresentado pela ré no id. 26701041 a retirada da restrição 

apenas ocorreu no dia 26/11/2019. Sendo assim, OPINO para a 

condenação da ré ao pagamento da multa fixada na decisão da 

antecipação de tutela contida no id. 24406724. A parte ré em contestação 

alegou que os valores pactuados a título de juros são legítimos, que o 

autor aceitou as condições da negociação, e que não há nenhuma 

ilegalidade nas cobranças realizadas, e que a cobrança de juros em 

patamares superiores a 12% ao ano pelas instituições financeiras e da 

não caracterização de onerosidade excessiva no contrato firmado entre 

as partes. Pois bem. O requerente alega ter sofrido dano moral em razão 

da manutenção do nome do requerido após o pagamento de duas parcelas 

do valor ajustado. Tal fato não foi contestado pela ré, razão pela qual deve 

ser recebido como verdadeiro. Ressalto que o autor não possui outras 

negativações, como se observa do id. 23976108. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id. 26278787) Sendo assim, o ponto controvertido da contenda 

está restrito a manutenção do nome o autor no rol de devedores. Para que 
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a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: 

Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o autor 

teve seu nome negativado, que confessa que de fato estava devendo à 

ré, porém, comprova ter feito os devidos pagamentos em razão de 

negociação do débito, devendo ser ressaltado que a negociação não foi 

objeto de impugnação específica do autor, porém, a ré deixou de excluir a 

negativação realizada em razão do débito. A parte autora demonstrou que 

débito foi inscrito em 30/09/2018 (id. 23976108) e que em 05/09/2019 

realizou diretamente na loja da ré o pagamento da primeira parcela, 

conforme comprovado no id. 23976395. Considerando que o pagamento 

foi realizado em 05/09/2019 e que a ré comprovou que apenas realizou a 

baixa em 26/11/2019, nota-se que ultrapassou o prazo fixado na súmula 

548 do STJ. Deste norte, verifica-se abuso de direito pela parte ré, que 

ultrapassou em muito, o prazo de cinco dias para a retirada da 

negativação realizada em nome do autor. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial em caso análogo: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EM 

PROMOVER A RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DO CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. 

QUANTUMINDENIZATÓRIO MANTIDO. INEXIGIBILIDADE DO DEBITO 

RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU 

CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E 

PROVIDO. Relata a parte autora que, mesmo após o pagamento da dívida 

seu nome, foi mantido no cadastro dos inadimplentes além do previsto, 

visto que o pagamento foi efetivado em 08.07.2015, conforme se infere do 

comprovante de pagamento que instruiu a inicial. Contudo, 30.07.2015 o 

nome da requerente ainda não havia sido excluído do cadastro restritivo 

de crédito, a teor do contido certidão emitida pelo SPC. Na hipótese dos 

autos, a própria ré em contestação confirmou que houve o pagamento do 

debito em 08.07.2015, bem como que o pagamento referente ao 

parcelamento se encontra quitado. Fala a reclamada em diversos outros 

débitos em aberto, referentes a meses esporádicos do ano de 2013 e 

2014, porém não traz qualquer relação crível, com respectivas faturas, 

comunicados de débitos e, ainda, o que mais retira a credibilidade das 

afirmações é o fato de que, ainda com diversos débitos, o contrato restou 

cancelado apenas em 2015. Desse modo, verifica-se que a ré não se 

desincumbiu do ônus probatório em demonstrar fato impeditivo ou 

modificativo do direito do requerente, conforme determina o art. 373, II do 

CPC. Com efeito, a manutenção indevida do nome do requerente nos 

órgãos de restrição ao crédito por prazo superior a 05 dias, sem a devida 

justificativa, acarreta dano moral. Nesse sentido, inclusive o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento no julgamento do REsp nº 

1.424.792-BA, submetido ao rito do artigo 543-C do antigo Código de 

Processo Civil: ?INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 

DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. 

PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE 

EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL 

SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para fins do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do 

devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral 

pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro 

desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 

subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à 

quitação do débito vencido". 2. Recurso especial não provido. (REsp 

1.424.792-RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 

10/09/2014, DJe 24/09/2014). Sem grifo no original. No que tange ao 

quantum indenizatório, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) na r. sentença deve ser mantido, eis que se encontra adequado 

?in casu?, a capacidade financeira dos envolvidos, bem como está em 

consonância com os critérios de fixação desta Turma Recursal em 

situações semelhantes. Destarte, nego provimento ao recurso do réu e 

dou provimento ao recurso do autor para o fim de declarar a inexigibilidade 

dos débitos discutidos nos autos. No mais, mantenho a sentença por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a 

ré recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa, 

arbitrados em 15% do valor da condenação. Custas recursais (art. 4º da 

Lei Estadual nº 18413/2014 e 18 da IN nº 01/2015 do Sistema dos 

Juizados Especiais). Restando provido o recurso do autor deixo de 

condena-lo ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do 

art. 55 da Lei 9.099/95. Custas recursais (art. 4º da Lei Estadual nº 

18413/2014 e 18 da IN nº 01/2015 do Sistema dos Juizados Especiais). 

Ante o exposto, esta 3ª Turma Recursal em Regime de Exceção resolve, 

por unanimidade dos votos, conhecer dos recursos, e, no mérito, negar 

provimento ao recurso do réu, e dar provimento ao recurso do autor, nos 

exatos termos do vot (TJ-PR - RI: 000643110201581600970 PR 

0006431-10.2015.8.16.0097/0 (Acórdão), Relator: Renata Ribeiro Bau, 

Data de Julgamento: 19/09/2016, 3Âª Turma Recursal em Regime de 

ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/09/2016) Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte da ré, que abusou do seu 

direito de inscrever devedores, ultrapassando o prazo para a retirada da 

restrição ora discutida, tendo em vista que após o pagamento da primeira 

e segunda parcela. Não haviam mais débitos vencidos aptos a gerar 

negativação. Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o 

consumidor, deixando de retirar a negativação realizada após o 

pagamento da dívida, nos termos firmados entre as partes, não lhe 

propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo 

(o que seria um risco da atividade econômica que não poderia ser 

transferido ao consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré 

sequer trouxe os autos comprovação da mencionada negociação 

posterior, apto a contestar as alegações da exordial. Ou seja, ao manter 

indevidamente o nome da parte autora negativado, a ré incorreu de forma 

inequívoca em falha na prestação do serviço, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela ré ao manter 

indevidamente o nome da parte autora negativado, após o pagamento 

realizado em dia das parcelas pactuadas. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria manutenção da 

negativação de forma indevida. No que concerne aos danos morais, a 

manutenção da negativação de forma indevida, são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à re a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido 

a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO 

DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. 

NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MAJORADO. 

DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL DO 

SEGUNDO. 1. Autor que adquiriu bilhete aéreo no site kiwi.com, e cancelou 

a compra duas horas depois. 2. Estorno não efetuado pela empresa. 3. 

Situação reportada à administradora do cartão de crédito, que informou 

que verificaria a possibilidade de abrir processo de contestação junto à 

bandeira. 4. Procedeu, no entanto, ao bloqueio do cartão e à negativação 

do nome do demandante. 5. Conduta contrária ao princípio da boa-fé 

objetiva, bem como aos direitos básicos do consumidor à informação e à 

proteção contra práticas abusivas. 6. Responsabilidade não afastada pela 

fornecedora. Dever de indenizar. 7. Dano moral in re ipsa, advindo da 

inscrição indevida, a qual perdurou por mais de um ano. 8. Majoração do 

montante fixado, observadas a extensão do prejuízo extrapatrimonial e as 

condições do ofensor. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

9. Juros de mora contados da citação e, correção monetária, da dada do 

arbitramento. 10. Desprovimento do primeiro recurso e provimento parcial 

do segundo. (TJ-RJ - APL: 01240592820188190001, Relator: Des(a). 

GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/08/2019, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) Ora, há evidente violação da boa-fé e 

indevida exposição da parte autora a sentimentos como insegurança 

jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações infundadas, 

após o pagamento do parcelamento nos moldes pactuados, demonstrando 

o dano propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na 

prestação do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 
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injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados do autor devidamente aos 

anais de proteção ao crédito, porém, após o pagamento, deixou de realizar 

a baixa esperada, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, 

devendo, portanto, responder pelas suas consequências. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DOS LIMITES DA 

LIDE No id. 25889863 a parte autora pleiteou para que fossem acolhidas 

provas anexadas, e pediu a modificação dos termos contratuais para 

considerar abusiva a cobrança do empréstimo realizado pelo autor 

declarando inexigível o débito, ou que fosse determinado que a ré 

mantenha os termos do acordo formalizado entre as partes. Acontece 

que, tais pedidos foram realizados apenas após a formação dos limites da 

lide, logo, a sua alteração não pode ser realizada por simples petição no 

curso do processo, sob pena de violação dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Deste norte, no que tange a análise dos pedidos de 

revisão contratual ou de manutenção dos termos do acordo formalizado 

entre as partes, OPINO pela extinção sem análise de mérito. CONCLUSÃO 

Isso posto, após a análise dos fatos e documentações apresentadas, 

OPINO para julgar a lide de forma antecipada, afastar as preliminares 

suscitadas pelas partes, extinguir sem resolução de mérito os pleitos 

contidos no id. 25889863 e, NO MÉRITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC; 2. OPINO por 

tornar definitiva a decisão de antecipação de tutela contida no id. 

24406724, para que seja a ré compelida ao pagamento de multa fixa no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme fixado na antecipação de 

tutela em razão do cumprimento extemporâneo pela parte ré; 3. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte autora, e razão 

da manutenção da negativação do nome do autor após o início do 

pagamento do parcelamento firmado entre as partes e por condenar a ré 

ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso, ou seja, cinco dias após o 

pagamento da primeira parcela, que foi realizado em 05/09/2019, devendo 

ser atualizado desde (10/09/2019) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002084-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOEL CORREA 

FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO GRANJA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BUENO TAVARES (REU)

 

PROCESSO n. 1002090-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

PAULO GRANJA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERNANI 

ZANIN POLO PASSIVO: SEBASTIAO BUENO TAVARES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR DA SILVA BRITO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002096-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAGMAR DA 

SILVA BRITO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR DA SILVA BRITO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002097-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL 

WYLLIAN DA SILVA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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DAGMAR DA SILVA BRITO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002098-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

CANDIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS 

ANJOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR DA SILVA BRITO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002099-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

EDUARDO CARVALHO DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI APARECIDA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002125-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEI 

APARECIDA DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002138-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

RODRIGUES NOVAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM PATRICIA APARECIDA DE ASSUNCAO PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA OAB - MT21544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME - ME (REU)

M BAZIQUETO PERES ARQUITETURA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1002140-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELEM 

PATRICIA APARECIDA DE ASSUNCAO PAIVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA 

POLO PASSIVO: NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME - ME e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELCINO DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002162-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GELCINO DA 

SILVA VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENIO MARTIMIANO DA 

CUNHA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA LUCAS DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002168-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TELMA LUCAS 

DA SILVA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA CONTATO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002171-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILMA 

APARECIDA CONTATO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELISVALDO MENDES RAMOS POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002149-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BLANCO CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELCINO DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002162-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GELCINO DA SILVA VIANA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I- Intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 dias, comprovante de 

endereço atualizado e em seu nome, ou comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, bem como, as referidas faturas de 

recuperação ou histórico de pagamento/consumo emitido através do site 

da Reclamada, sob pena de indeferimento da antecipação postulada. II- 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003482-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERREIRA DE MELO (EXECUTADO)

PAULO NICOLAU DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003482-89.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: MARIA 

FERREIRA DE MELO, PAULO NICOLAU DE MELO Inicialmente, determino 

que a Secretaria certifique acerca do decurso do prazo para pagamento 

voluntário, bem como intime a parte requerente/exequente para que traga 

aos autos o valor atualizado do débito devido (planilha de cálculo), nos 

prazo de 05 (cinco) dias ou requerer o que entender de direito. Após, 

conclusos para penhora on-line. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA OAB - MT19843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAMA & SOUZA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1002198-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICA ALVES 

PINTO DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA ALVES 

PINTO DA FONSECA POLO PASSIVO: GAMA & SOUZA LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO CARMO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002200-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO DO 

CARMO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LISBOA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REU)

 

PROCESSO n. 1002210-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO LISBOA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUIZ DE ALMEIDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002236-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIGUEL LUIZ DE 

ALMEIDA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

CONCEICAO PAULO, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA POLO PASSIVO: 

LOJAS AMERICANAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN NUNES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002248-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIVAN NUNES 

RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002216-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARA REJANE DE SOUZA LEMES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS WILLIAN PESSOA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002261-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATEUS 

WILLIAN PESSOA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002221-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FLAVIO ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY MIRIAN DE MELO OAB - MT23295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON MENDES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ REGINA LEMANSKI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002270-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIVISON 

MENDES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

FLORENTINO RODRIGUES POLO PASSIVO: BEATRIZ REGINA LEMANSKI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002246-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020641-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DANIELLY FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO BALDUINO RODRIGUES OAB - MT26595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

JN VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002280-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCUS 

VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA SEVERINO DA SILVA POLO PASSIVO: JN 

VEICULOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002281-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON DO 

ESPIRITO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002180-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010466-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA na pessoa de seu advogado para tomar conhecimento da 

PETIÇÃO DIGITALIZADA tempestivamente no ID Nº: 27574942, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES OAB - MT27223/O (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA (REU)

 

PROCESSO n. 1002290-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDLEUSA 

AFONSO DE MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, FERNANDO LOPES POLO 

PASSIVO: JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA ADELAIDE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002296-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDMARA 

ADELAIDE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

JN VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002280-43.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO 

REQUERIDO: JN VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 

Visto. I- Dos autos verifico que a parte Reclamante acostou como 

comprovante de endereço um boleto bancário, no entanto, referido 

documento não se mostra eficaz para comprovar, uma vez que pode ser 

preenchido manualmente no ato da impressão. Dessa forma, intime-se a 

parte Reclamante para apresentar, no prazo de 15 dias, comprovante de 

endereço atualizado e em seu nome, ou comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial; bem 

como, apresente Contrato de Compra e Venda referente ao veículo, sob 

pena de indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002297-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZEU FELIPE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002298-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIO DOS 

SANTOS RAFAEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002299-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIO DOS 

SANTOS RAFAEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BRITO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002300-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEIR BRITO 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA CONTATO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002171-29.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VILMA APARECIDA CONTATO RIBEIRO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Antes de analisar a liminar, intime-se a parte 

reclamada para se manifestar no prazo de 03 (três) dias. Cite-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOACIR DE LARA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002308-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOACIR DE 

LARA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA 

SILVA, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS, AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA OAB - MT19843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAMA & SOUZA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002198-12.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ERICA ALVES PINTO DA FONSECA REU: GAMA & SOUZA LTDA - 

ME Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único do CPC), apresentando comprovante de endereço 

em seu nome ou se em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com 

a pessoa do endereço declinado e cópia da OAB, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Antônio Veloso 

Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOACIR DE LARA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002308-11.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DOACIR DE LARA E SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Emende a parte Reclamante a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), 

apresentando histórico de pagamento e consumo emitido através do site 

da Reclamada, bem como as faturas contestadas de forma analítica, sob 

pena de indeferimento da antecipação de tutela. Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Antônio Veloso 

Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON TENORIO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA MAYUMI CARDOSO OAB - MT25952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002316-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELSON TENORIO 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA MAYUMI 

CARDOSO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002297-79.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZEU FELIPE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Vistos. Conclusão em duplicidade. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002297-79.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZEU FELIPE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Vistos. Conclusão em duplicidade. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO RIOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

20/02/2020 Hora: 11:45 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020732-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO COLETA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO OAB - MT9326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020732-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANO COLETA DE ALMEIDA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Intime-se a parte reclamada para se manifestar no prazo de 03 (três) dias. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002076-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINA MONTEIRO CAMARGO REQUERIDO: NETFLIX 

ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que as informações são unilaterais e desprovidas de documentos 

que indiquem a ocorrência sem margem de dúvidas dos fatos alegados na 

inicial, isso porque não há o contrato a fim de averiguar as condições 

pactuadas pelas partes, bem como, a suposta abusividade quanto ao 

reajuste aplicado, sendo prudente aguardar o contraditório. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação 

para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via 

eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002084-73.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOEL CORREA FERRAZ REQUERIDO: NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados 

no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. Demonstra a parte Reclamante a existência 

do contrato e o respectivo pagamento, pretendendo a entrega do bem no 

prazo avençado. O fundamento relevante da demanda resta, 

aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente trazida onde 

demonstrado, em tese a contratação, o pagamento e a não entrega do 

bem. O justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se 

pelo risco de limitar, indevidamente, o direito da Reclamante que cumpriu 

sua parte no contrato. Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO a medida de urgência para determinar à parte Reclamada 

que proceda a entrega do produto descrito na inicial, no prazo de 10 (dez) 

dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012121-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012121-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LIDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida. Reclamação que pretende em antecipação 

de tutela a suspensão da cobrança de dívida, sob a alegação de 

inexistência de relação jurídica. Porém, tanto no extrato datado de 

16/09/2019 do SCPC juntado pela parte e do atual do SERASA (abaixo), 

consta a existência de outros registros, não se podendo afirmar, de início, 

a necessidade da medida. C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: LIDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES 

DATA NASCIMENTO: 12/02/1985 CPF: 012.587.391-35 ------------------------

------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam 

registros na Entidade consultante. ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 10/09/2018 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

00000000000444804053 VALOR: 37.490,92 DATA INCLUSAO: 13/12/2018 

* CREDOR: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGRO ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN TELEFONE: 65 3688-6000 DATA VENCIMENTO: 

08/06/2018 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 0000000000006711 VALOR: 

1.151,20 DATA INCLUSAO: 23/06/2018 ------------------------------------------

- ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: 

PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 ----------

--------------------------------- RESULTADO ----------------------------------------

--- >Consta(m) um total de 2 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 002.219.815.034-7 22/01/2020 13:59:48-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- C O N S U L T A D E B 

A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: 

CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: LIDIO DE LIMA 

HUNGRIA MARCONDES DATA NASCIMENTO: 12/02/1985 CPF: 

012.587.391-35 ------------------------------------------- NADA CONSTA – 

CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade consultante. ---

---------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE 

DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ---

---------------------------------------- * CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN Assim, havendo anotações outras e não 

discutidas em juízo, INDEFIRO o pedido antecipatório. Trata-se de relação 

de consumo e estão presentes os requisitos legais para a inversão do 

ônus da prova, a qual defiro, exceto no que tange àquelas de conteúdo 

negativo, por tal caraterística insuscetíveis de transferência ao polo 

oposto. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta AR, salvo se possível a via eletrônica, com 

as cópias necessárias. Com relação à fixação do dano moral, percebe-se 

que o valor dado à causa é inexistente ou discrepante daquele pretendido 

a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Intimida a parte Reclamante para a sua 

correção, quedou inerte. Deste modo, sendo a parte Reclamante assistida 

por representação técnica, promovo “ex officio” a sua correção, nos 

termos do art. 292, §3º, do CPC. Fixo o valor da causa em R$ 41.560,00 

(quarenta e um mil, quinhentos e sessenta reais), correspondente a 40 

salários mínimos. Promova a Secretaria a correção do referido valor no 

sistema PJE. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-95.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001507-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. A permitir a antecipação da 

tutela, indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante 

da demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por 

fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram 

presentes. Ressai das alegações da parte Reclamante de que é 

consumidor na UC nº 6/2014065-3, e que no mês de novembro/2019, se 

deparou com a fatura de energia com vencimento em 21.11.2019, no valor 

de R$ 809,10 (oitocentos e nove reais e dez centavos). Noticia que o 

consumo cobrado teria superado em muito, a média habitual e que a 

energia cobrada não é compatível com a realmente consumida. Dos 

documentos juntados com a inicial, verifico que foram realizadas leituras e 

cobranças posteriores à referida fatura (id. 28230919), sem reclamação 

de irregularidade pela parte Reclamante, com evidente discrepância em 

relação ao período em discussão (fevereiro e novembro/2019). Deste 

modo, imprescindível a oitiva prévia da parte contrária, motivo pelo qual 

INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. No caso, impossível no 

âmbito limitado dos juizados especiais o reconhecimento inicial de 

irregularidade, sem a prova plena do fato, ou seja, a mera discordância da 

parte não é suficiente a justificar medida antecipatória. Antevendo a 

relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para 

responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 

com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO GRANJA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BUENO TAVARES (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002090-80.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FRANCISCO PAULO GRANJA DE SOUZA REU: SEBASTIAO 

BUENO TAVARES Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar 

nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida. A parte Reclamante pugna em antecipação de 

tutela, medida para garantir o pagamento integral do suposto dano sofrido. 

No caso, incabível o “arresto” em sede de juizado, mesmo à época do 

antigo CPC. Nesse sentido: “Ementa: AÇÃO CAUTELAR. ARRESTO. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. O rito próprio do 

juizado não permite o processamento das medidas cautelares típicas e 

dos procedimentos especiais previstos no CPC. Inteligência do art. 3º, 

incs. I a IV, da Lei nº 9.099/95. Precedentes das Turmas Recursais. 

INICIAL INDEFERIDA.” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71003716180 – Rel. juiz Pedro 

Luiz Pozza – j. 05/04/2012). Aqui não se exclui a possibilidade de 

determinação de providências acautelatórias pelo juízo, visando à garantia 

do direito pretendido que, no caso concreto, não apresenta motivo 

justificador relevante, motivo pelo qual, INDEFIRO a pretensão. Inexistindo 

pedido diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser 

por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000441-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Trata-se de pedido liminar formulado em que a parte reclamante pretende a 

concessão da medida para que a reclamada restabeleça a linha telefônica 

conforme contratada. Com efeito, para a concessão de medida de 

urgência deve restar caracterizado nos autos a probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Conforme se extrai dos autos a parte argui que é cliente 

da reclamada há dez anos, sendo que no final do ano teve os serviços 

suspensos indevidamente. Argui que ao procurar a reclamada foi 

informado de que havia falha no seu cadastro, assim deveria proceder a 

atualização e aguardar o prazo de dez dias para o restabelecimento do 

serviço. Decorrido o prazo requerido pela reclamada, a linha telefônica 

não foi restabelecida, o que vem causando prejuízos ao reclamante. 

Assim, anotou os inúmeros protocolos em relação aos quais indica haver 

entrado em contado com a reclamada - prova unilateral que poderá ser 

contestada pela reclamada ao tempo oportuno. Aí resta configurado o 

fumus boni iuris. Acerca do periculum in mora esse resta apontado pelos 

prejuízos que vem experimentando em não usufruir os serviços 

contratados. Não se cogita em irreversibilidade do provimento, porquanto 

poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso 

implique em impossibilidade de retornar ao status atual. Diante do exposto, 

DEFIRO a liminar vindicada com base do art. 84 do CDC, para o fim de 

DETERMINAR a reclamada para que restabeleça a linha telefônica do 

reclamante (65-99288-7051), conforme plano contratado, no prazo de 05 

(cinco) dias. Arbitro, desde já, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Considerando, a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da 

parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Já designada 

sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso 

Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001940-02.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO OLIVEIRA DUTRA REQUERIDO: BANCO PAN 

Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual 

pretende ter cessado desconto realizado em seu benefício por cartão de 

crédito cuja realização nega tenha feito. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos de 

evidência do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. 

Sustenta a parte que o contrato que origina o desconto não fora por ele 

entabulado. A alegação induz a fato negativo - o de que não entabulou o 

contrato. Contudo, é imperioso ressaltar que o contrato - em relação ao 

qual argumenta não ter pactuado - remetem a descontos desde julho/2013, 

fato que, por si só, faz ruir o perigo da demora e a plausibilidade do direito 
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- em cognição estrita não-exauriente. Diante do exposto, INDEFIRO a 

liminar. Considerando, a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYMONDE LERRISON PIERRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA OAB - MT4356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001989-43.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAYMONDE LERRISON PIERRE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Cuida-se de pedido liminar formulado em que a parte 

reclamante pretende a concessão da medida para que a reclamada retire 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, para a 

concessão de medida de urgência deve restar caracterizado nos autos a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. Conforme se extrai dos autos 

a parte alega que não contraiu o contrato discutindo, sendo indevida a 

cobrança do valor de R$ 1.853,08 (um mil oitocentos e cinquenta e três 

reais e oito centavos). Por se tratar de relação consumerista e o 

consumidor hipossuficiente - além de se tratar de fato negativo - a 

alegação da parte reclamante reveste-se de uma presunção apriorística, 

sujeita ao contraditório postecipado e à prova nele produzida. Aí resta 

configurado o fumus boni iuris. Acerca do periculum in mora esse resta 

apontado pelos prejuízos que experimenta com a anotação nos 

cadastrados de restrição ao crédito. Não se cogita em irreversibilidade do 

provimento, porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da 

demanda sem que isso implique em impossibilidade de retornar ao status 

atual. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR a retirada do nome da reclamante dos órgãos de proteção 

ao crédito, desde que seja referente a dívida discutida nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Para tanto, determino que se oficie ao órgão 

negativador correspondente, para cumprimento da liminar. Considerando, 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000198-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Cuida-se de pedido 

de reconsideração de liminar indeferida. Inicialmente, o reclamante 

discorda da fatura do mês de janeiro/2020, no valor de R$ 163,65 (cento e 

sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), pois o valor 

contratado com a reclamada era de R$ 131,74 (cento e trinta e um reais e 

setenta e quatro centavos). A liminar foi indeferida no Id. 27849491. No Id. 

28135534 o reclamante pugna pela reconsideração, uma vez que a fatura 

do mês de fevereiro/2020 veio no valor de R$ 258,66 (duzentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Argumenta que a 

cobrança é indevida, pois a reclamada cobra quatro vezes o plano de 

internet e três vezes o plano de TV. Por se tratar de relação consumerista 

e o consumidor hipossuficiente - a alegação da parte reclamante 

reveste-se de uma presunção apriorística, sujeita ao contraditório 

postecipado e à prova nele produzida. Aí resta configurado o fumus boni 

iuris. Acerca do periculum in mora esse resta apontado pelos prejuízos 

que experimenta por estar pagando por um serviço não contratado. Não 

se cogita em irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual. Diante do exposto, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a reclamada que se suspenda 

a cobrança da fatura do mês de fevereiro/2020, até ulterior deliberação 

deste juízo. Considerando, a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002297-79.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZEU FELIPE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida. 

Reclamação que pretende em antecipação de tutela a suspensão da 

cobrança de dívida, sob a alegação de inexistência de relação jurídica. 

Porém, no extrato atual do SERASA (abaixo), consta a existência de 

outros registros, não se podendo afirmar, de início, a necessidade da 

medida. C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO 

CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -------------------------------

------------ NOME: ELIZEU FELIPE DA SILVA DATA NASCIMENTO: 

18/12/1977 CPF: 869.667.581-91 ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT --------------------------------------

----- * CREDOR: MODA VERAO ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA 

VENCIMENTO: 30/08/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 

0007999713/P002 VALOR: 80,00 DATA INCLUSAO: 11/10/2016 * 

CREDOR: MODA VERAO ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA 

VENCIMENTO: 30/07/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 

0007999713/P001 VALOR: 80,20 DATA INCLUSAO: 11/10/2016 ------------

------------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS --

----------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ---------------

---------------------------- * CREDOR: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 23/08/2015 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 03020039090116P VALOR: 1.176,15 DATA 

INCLUSAO: 23/12/2019 * CREDOR: BANCO BRADESCARD S/A 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN TELEFONE: 0 4004-1203 DATA 

VENCIMENTO: 14/09/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

5274620087013000 VALOR: 390,26 DATA INCLUSAO: 04/12/2015 ---------

---------------------------------- ENDEREÇO SERASA -----------------------------

-------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS 

QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO 

PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------------------------

----- * ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE 

GETULIO VAR ARGAS, 750 BAIRRO: CENTRO NORTE CIDADE: CUIABA / 

MT ------------------------------------------- RESULTADO --------------------------

----------------- >Consta(m) um total de 4 registro(s), sendo detalhado(s) 

o(s) acima apresentado(s). ------------------------------------------- Verificar 

o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------

---------------------------- * Esta consulta apresenta informações de 

registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. 

Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, 

devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------------------
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--------------- NUM.PROTOCOLO: 002.220.025.144-3 22/01/2020 

19:36:41-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- 

Assim, havendo anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o 

pedido antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão presentes 

os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, 

exceto no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística 

insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, 

a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELCINO DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002162-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GELCINO DA SILVA VIANA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda ressai das alegações da parte Reclamante de que a Empresa 

Reclamada realizou inspeção irregular em sua UC- 6/2083853-8, com 

fixação de recuperação de consumo no valor de R$ 4.247,76 (quatro mil, 

duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), no período 

de 12/2017 a 09/2019 (22 meses). A parte Reclamante teve acesso à 

informação sobre a inspeção realizada, conforme cópia da “Carta ao 

Cliente”, vinda com a inicial. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final se justifica em relação à possível suspensão do 

fornecimento do serviço em relação à fatura de recuperação de consumo, 

bem como, a cobrança da fatura de recuperação de consumo, enquanto 

se discute a regularidade da inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da 

Res. 414/2010-ANEEL). Por fim, considerando que a discussão trata de 

possível “defeito” do relógio medidor, com discussão sobre faturas 

posteriores à inspeção realizada, necessária a sua troca. Isto posto, com 

fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação 

de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste 

juízo: a) suspensão da cobrança das faturas de recuperação de consumo 

trazidas com a inicial; b) não inclusão do nome da parte Reclamante no 

cadastro negativador pela fatura aqui discutida e, se já ocorrido, a 

exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; c) a não suspensão do serviço em 

razão da fatura aqui discutida discutidas e, se ocorrida, o seu 

restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de 

serviço essencial o prazo é contínuo (final de semana e feriado); d) a 

substituição do relógio medidor na Unidade Consumidora nº 6/2083853-8, 

no dia 31/01/2020, entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo 

INMETRO ou órgão equivalente, com registro nos autos e encaminhamento 

das faturas ao usuário para pagamento. Tão logo atendido este item, 

deverá ser comunicado nos autos; e, e) apresente nos autos cópia das 3 

(três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. 

Depois de apresentadas as faturas, querendo, manifeste a parte 

Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem 

prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001776-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DUCALMA GONCALINA DA SILVA LAGARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES OAB - MT22904/B (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES SERGIO SOUZA OAB - MT22809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001776-37.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): DUCALMA GONCALINA DA SILVA LAGARES REU: 

ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. A pretensão da reclamante consiste no despejo da parte 

reclamada por falta de pagamento de alugueres, e IPTU, contudo não há 

nenhuma prova no sentido de que necessita do imóvel para uso próprio. 

Entretanto, as ações de despejo, à exceção daquelas para uso próprio, 

não são admitidas no rito do Juizado, e para que o sejam, não basta 

apenas se utilizar da expressão para uso próprio, devendo tal uso ser 

amplamente comprovado, o que, definitivamente, não restou apurado nos 

presentes autos. Desta feita, considerando que o caso em tela não se 

encontra na hipótese prevista no inciso III, do art. 3ª, da Lei nº 9.099/95, 

conclui-se que este Juizado Especial é incompetente para a apreciação do 

presente pedido, o qual deve processar-se perante uma das varas cíveis 

desta Comarca. Ademais, o Enunciado nº 4 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais, assim dispõe: “Nos Juizados Especiais só se 

admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991”. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art, 51, II da Lei 9.099/95, c/c art. 485, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Antônio Veloso Peleja 

Júnior JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016726-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TONY WEVERTON COZENDEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016726-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TONY WEVERTON COZENDEY REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Instada a emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, a parte autora quedou-se inerte. Dessa forma, JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem 

custas e honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ANEZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002087-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRO ANEZ 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SILVA ASSIS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002100-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANUZA SILVA 

ASSIS ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OURIVES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL OURIVES FILHO OAB - MT0000641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

unimed cuiaba (REU)

 

PROCESSO n. 1002101-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

OURIVES FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL OURIVES 

FILHO POLO PASSIVO: unimed cuiaba FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS CUIABÁ S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002102-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRO CASTRO DA SILVA POLO PASSIVO: 

ÁGUAS CUIABÁ S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005464-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA TEIXEIRA GIROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALLYSSON COSTA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003097-44.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ERICK 

RAFAEL DA SILVA LEITE - MT24538/O-O, para manifestar-se, no prazo de 

5 dias, quanto ao pagamento efetuado, o qual fora realizado no prazo 

legal. Outrossim, deverá a parte expressar quanto à extinção do processo 

ou quanto à existência de eventual saldo remanescente. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014019-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO JOVELINO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Processo n. 1014019-47.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - MT13685-O, REJANE 

PADILHA DOS SANTOS - MT15962-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 

17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005186-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005183-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017966-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DOS SANTOS MAGNUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA VERDAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017966-12.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - MT25260/O, LUCAS 

HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - MT23784-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE LIMA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002117-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VAGNER DE 

LIMA ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIMARAES EPAMINONDAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

 

PROCESSO n. 1002127-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE 

GUIMARAES EPAMINONDAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: 

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002139-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEAN SILVA 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002152-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIMAR 

FERREIRA DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002153-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002153-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

CRUZ DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015268-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015268-33.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - MT18806-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015268-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015268-33.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DANIEL 

BATTIPAGLIA SGAI - OAB SP214918-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056563-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LOTUFO MULLER (AUTOR(A))

MONICA LOTUFO MULLER (AUTOR(A))

SILBENE MARIA NEVES LOTUFO BARBOSA MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOTUFO E MULLER OAB - MT22953/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Processo n. 1056563-27.2019.8.11.0041 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): 

CAROLINE LOTUFO E MULLER - MT22953/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 09:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOURADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002172-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

DOURADO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAGMO RIBEIRO DE CASTILHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002173-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAGMO 

RIBEIRO DE CASTILHO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002182-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO CONQUISTA EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA IZABEL DA SILVA OAB - MT17019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA VENTURA SOARES (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1002182-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MERCADO 

CONQUISTA EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAISSA IZABEL 

DA SILVA POLO PASSIVO: LEIA VENTURA SOARES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SOUZA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002183-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL SOUZA 

RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001270-61.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AROLDO RAMOS DA CRUZ REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A. Já designada audiência de tentativa de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DORILEO NEGRETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS OAB - MT18948-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002185-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA 

DORILEO NEGRETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

PEREIRA SANTOS POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002194-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CAMPOS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002194-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVERTON 

CAMPOS DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAYANE 

PINHEIRO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY HELEN DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000034-74.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: DAIANY HELEN 

DA COSTA PEREIRA RECLAMADO(A): OI BRASILTELECOM DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-49.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002202-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEIZA BENEDITA 

DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021812-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BOTELHO (ESPÓLIO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021554-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021808-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMIS LENIZE MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002027-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIZI DO CARMO NARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002027-55.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): THAIZI DO CARMO NARDI 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM (AUTOR)

LUIZ FELLIPE DE ARRUDA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002219-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR HUGO 

DE ARRUDA AMORIM e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001270-61.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AROLDO RAMOS DA CRUZ REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A. Já designada audiência de tentativa de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001021-13.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MANOEL 

SANTANA DOS SANTOS RECLAMADO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 446 de 812



pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILSON SOUSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000993-45.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: CREMILSON 

SOUSA DE MORAES RECLAMADO(A): VIVO S.A. DECISÃO Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos documento de 

identificação pessoal. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANY MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001245-48.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: LORRANY 

MOREIRA DE ANDRADE RECLAMADO(A): GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial juntando aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a 

pessoa indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021635-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GABRIELLE RODRIGUES DE MOURA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLAVIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002224-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE FLAVIO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015434-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

PATRICIA GERALDA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BATTELLA GOTLIB OAB - SP227548 (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT KELVIN AMORIM COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO Nº 1001413-50.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ROBERT 

KELVIN AMORIM COSTA RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos o 

instrumento do mandato. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CARVALHO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001494-96.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JULIO CESAR 

CARVALHO RAMOS RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

G. V. P. OAB - 076.727.351-60 (REPRESENTANTE)

THAIS DIAS VIDOTTI OAB - 013.542.271-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1002231-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS DIAS 

VIDOTTI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA 
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BORGES POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020916-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PAZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARP CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao retorno do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (ID.28248821)restou negativa.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001732-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI JOSE MARIA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001732-18.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSELI JOSE MARIA MACIEL REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

documento comprobatório da aludida negativação, de origem do órgão 

onde consta a anotação (SERASA) em consulta de balcão. Anoto para 

tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001699-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIFER AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001699-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALIFER AMORIM DA SILVA REU: PAGSEGURO INTERNET 

LTDA Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial esclarecendo 

nos autos acerca do documento juntado no Id. nº 28130631 que traz a 

informação de “R$0,92 – noventa e dois centavos” e “A receber 

R$6.734,66 – seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis 

centavos”. Tal esclarecimento se faz necessário porquanto o documento 

não se apresenta indene de dúvidas, eis que da simples leitura do 

documento conclui-se haver o saldo de R$0,92 (noventa e dois centavos) 

e que o montante de R$6.734,66 (seis mil, setecentos e trinta e quatro 

reais e sessenta e seis centavos) estaria ainda pendente, isto é, em 

processamento e, portanto, ainda não passível de saque. Some-se como 

fundamento da presente determinação de emenda o fato de que a soma 

dos valores comprovadamente aprovados nos autos, quais sejam, 

R$1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais); R$613,00 (seiscentos e 

treze reais) e R$3.000,00 (três mil reais) não alcançam a soma postulada 

pela parte reclamante, isto é, de R$6.734,66 (seis mil, setecentos e trinta e 

quatro reais e sessenta e seis centavos). Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES PISTORI DA HORA OAB - 631.694.601-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QIU YU - ME (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001113-88.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: MARIA DE LOURDES PISTORI DA HORA REU: QIU YU - 

ME I- Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 03 (três) dias, 

esclarecer, juntando documentos se necessário, a divergência constante 

entre o nome constante do cadastro no sistema PJE e o documento de 

identificação pessoal apresentado. II- Sem prejuízo da diligência acima, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GORI CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000830-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANE GORI CURVO REQUERIDO: VIVO S.A. Defiro o 

pedido formulado no petitório de Id. nº 28122142, porquanto 

suficientemente comprovada a impossibilidade da parte reclamante 

comparecer ao ato. Redesigne-se a audiência de tentativa de conciliação, 

conforme pauta do juízo, observando a data indicada pela parte 

reclamante para o seu retorno à comarca. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017948-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILE LOURENCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017948-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAMILE LOURENCO NETO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Peticiona a parte reclamante postulando a redesignação da audiência 

de tentativa de conciliação, porquanto não poderá comparecer ao ato. 

Nada obstante a alegada impossibilidade, nenhuma comprovação de tal 

fato aportou aos autos. Posto isso, indefiro o pedido formulado. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001979-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON NUNES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001979-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLYTON NUNES DUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos o histórico de cobrança da UC 

cujo restabelecimento do serviço pretende, porquanto não carreou aos 

autos qualquer prova nesse sentido. Oportuno registrar que a partir de tal 

documento é que se verificará a origem do débito em cotejo com o 

contrato de locação juntado aos autos. Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002237-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRESSA 

CAETANO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002241-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO CONCEICAO 

SILVA POLO PASSIVO: AMBEV S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017948-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILE LOURENCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1017948-88.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR 

DEMETRIO - MT15904-O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 18/12/2019 Hora: 

15:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 25 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS SANTOS MELO (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GORI CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1000830-65.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAOLA RISQUES - MT18316-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 

09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GORI CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1000830-65.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDA: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB MT11264-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 
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reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004888-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ROGERIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOAO BATISTA CORREA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004888-48.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: REINALDO MARTINS EXECUTADO: JOAO BATISTA CORREA 

FILHO, MAURO ROGERIO DOS SANTOS Vistos, Diante da informação que 

consta no ID. 28185475, defiro o pedido de suspensão do feito, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, como requerido. Decorrido o prazo, não havendo 

manifestação nos autos, intimem-se as partes para prosseguimento do 

feito. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017772-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017772-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO ROBERTO BRUNO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro o pedido de 

ID.28132465. Intime-se a parte promovente para juntar nos autos fatura de 

energia elétrica em seu próprio nome com o endereço residencial 

(identificado na inicial), e prova de seu pagamento dos últimos doze 

meses, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015686-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIMEIRE GALLICO OAB - SP186275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015686-68.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. EXECUTADO: JULIO CESAR DE 

AMORIM Vistos. Trata-se de Ação de Execução de título executivo 

extrajudicial ajuizada por VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA em face 

de JULIO CESAR DE AMORIM, todos qualificados na inicial. O executado, 

devidamente citado da presente execução, manteve-se inerte. Em análise 

ao pedido da parte exequente de constrição pelo Sistema BacenJud para 

penhora de valores nas contas da executada, foi efetuada a consulta. No 

ID. anterior, peticiona o executado informando que sua conta bancária 

para recebimento de proventos mensais houve o bloqueio, pleiteando a 

liberação do montante constrito. Decido. Inicialmente, verifico que o 

executado comprova que sua conta bancária serve para recebimento de 

proventos, conforme documento apresentado no ID. anterior. Pois bem. 

Diante da ausência expressa na Lei 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o 

contido no Código de Processo Civil. Com efeito, a penhora sobre 

proventos não pode ser objeto de penhora, conforme dispõe o art. 833, IV, 

do CPC. Da análise dos autos, notadamente do documento apresentado 

pelo executado, que demonstra que o valor bloqueado em sua conta são 

de caráter alimentar, a liberação dos valores é medida que se impõe. 

Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BLOQUEIO DE CONTA 

SALÁRIO. RETENÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. 

IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. 1. São impenhoráveis os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, 

IV, do CPC. 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de 

natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata 

liberação. 3. Recurso conhecido e provido”. (07100585920178070000 DF 

0710058-59.2017.8.07.0000 - Orgão Julgador - 5ª Turma Cível – Publicado 

no PJe: 13/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Julgamento 25 de Julho 

de 2018 – Relator SILVA LEMOS) (Grifei) Dessa forma, entendo que há 

plausibilidade no direito do executado e DETERMINO o desbloqueio de 

valores, devendo o montante ser estornado para a sua conta de origem. 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora do executado, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016242-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ELISBAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016242-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MILTON ELISBAO DE CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro o 

pedido que consta no ID. 28197425. Designe-se nova data para audiência 

de conciliação, conforme a pauta do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE OAB - MT0012566A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FABRICIA AMARAL (REU)

PRISCILA FABRICIA AMARAL DAS NEVES 32675718807 (REU)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001865-60.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE REU: PRISCILA FABRICIA 

AMARAL DAS NEVES 32675718807, PRISCILA FABRICIA AMARAL 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BRUNO ESQUIBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001941-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRO BRUNO ESQUIBEL REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado e comprovante de negativação original e atualizado 

emitido pelo órgão no qual consta a inscrição do débito (consulta de 

balcão). Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006098-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 28052803, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015407-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYANDRA CARLA ANDRADE DOS SANTOS CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015407-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP REQUERIDO: 

LYANDRA CARLA ANDRADE DOS SANTOS CRUZ Vistos, Defiro o pedido 

que consta no ID. 28019704. Expeça-se mandado de citação no endereço 

informado, devendo constar o telefone do executado no mandado, qual 

seja "(65) – 99633-1428". Designe-se nova data para audiência de 

conciliação, conforme pauta do juízo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019715-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB - MT23950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019715-64.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI EXECUTADO: 

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Vistos, Diante da 

garantia do juízo apresentada pela parte executada no ID. anterior, 

designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que 

será em audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002030-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por TEREZA CRISTINA 

FERREIRA PEDRO na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros 

de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação 

jurídica com a parte reclamada VIVO S.A. que desse causa ao débito 

levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo análise da liminar. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não 

possui relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$138,80 (cento e 

trinta e oito reais e oitenta centavos), com data de inclusão de 

13/maio/2017. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019630-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB - MT23950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019630-78.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI EXECUTADO: 

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Vistos, Diante da 

garantia do juízo apresentada, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014043-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE LUCKMANN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA MARQUES DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

ELSON SOARES DE NOVAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014043-75.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CARINE LUCKMANN REQUERIDO: CATARINA MARQUES 

DE ASSIS - ME, ELSON SOARES DE NOVAIS Vistos, Defiro o pedido que 

consta no ID. 28038343. Cite-se a parte reclamada, por AR, no endereço 

informado. Designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme 

pauta do juízo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016065-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORBAY GORAYEB - ADVOCACIA (EXECUTADO)

FABRICIO TORBAY GORAYEB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016065-09.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MAYCON RODRIGO KELM EXECUTADO: TORBAY GORAYEB 

- ADVOCACIA, FABRICIO TORBAY GORAYEB Vistos, Defiro o pedido de 

ID. 28131069. Expeça-se novo mandado ao executado no endereço 

informado na petição que consta no ID. anterior, observando que o 

exequente irá fornecer os meios para o fiel cumprimento do mandado, 

fazendo constar no documento o telefone do exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019728-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT13859-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019728-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, Defiro o pedido que consta no 

ID. 28204939. Diante do erro material com relação ao nome da parte 

requerente que consta na liminar proferida no ID. 27638942, passo a 

constar o nome da reclamante de forma correta, REGIANE DE OLIVEIRA 

DANTAS, asseverando que o erro material não tem a propriedade de 

alterar a substância da decisão. Desta feita, retificando a medida liminar, 

passo a constar o seguinte teor: "Cuida-se de pedido liminar formulado por 

REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS na qual pretende ter seu nome excluído 

dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que não 

manteve relação jurídica com a parte reclamada EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A que desse causa ao débito levado à 

inscrição no rol de inadimplentes". No mais, mantenho as demais 

deliberações constantes na decisão liminar. Aguarde-se audiência já 

agendada. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO BRASILIANO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002264-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAMIAO 

BRASILIANO DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016242-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ELISBAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016242-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - MT18314-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016242-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ELISBAO DE CARVALHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016242-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDA: Ozana 

Baptista Gusmão - OAB MT4062-A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 

12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009316-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA THAYZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002292-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PEREIRA DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marcos davi andrade OAB - MT11656-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1002292-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA PEREIRA 

DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS DAVI ANDRADE 

POLO PASSIVO: AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004829-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEVINO WEBSON FERREIRA DE SOUSA OAB - MT25900/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004829-60.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

VALDEVINO WEBSON FERREIRA DE SOUSA - MT25900/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 12/11/2019 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 1 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIZE VIVIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002641-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SARA 

GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - MT13680/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 25/09/2019 Hora: 08:40, que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 20 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010604-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRANDAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

INACIO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT27046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

SILCA MENDES MIRO BABO OAB - MG76079 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010604-56.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA 

EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ - MT24456/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/11/2019 Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 
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justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 3 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005915-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON JESUS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005915-66.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - MT21282-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/11/2019 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 16 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010148-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010148-09.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EDNA 

NUNES CORREA MARQUES - MT10529/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/11/2019 Hora: 08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010862-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LAURA FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010862-66.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - MT21613-O, LUCIANA GOMES DA SILVA - 

MT26537/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/11/2019 Hora: 11:50 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 4 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007558-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CARVALHO GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT13408-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007558-59.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA - MT0013408A-B, LUCIA MARIA 

LOPES DA SILVA - MT24253/O-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 21/11/2019 Hora: 

17:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010356-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PATRICIO DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010356-90.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 

08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008012-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDA ARMINDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007744-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE OAB - MT24238/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ DE ANDRADE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRAFIX COBRANCAS E RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 

(REQUERIDO)

UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001887-21.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SEBASTIAO LUIZ DE ANDRADE JUNIOR REQUERIDO: UNIAO 

NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO 

PARA, COBRAFIX COBRANCAS E RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS 

LTDA I -  Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM CARÁTER LIMINAR” proposta por Sebastião Luiz de Andrade 

Júnior em desfavor de Unopar – União Norte do Paraná de Ensino S/A, 

Centro Universitário Universus Veritas (Univeritas) e Cobrafix Cobranças 

e Relacionamentos Educacionais Ltda. na qual formula pedido liminar para 

que seja determinada a suspensão da cobrança lançada pelas 

reclamadas em desfavor da parte reclamante. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa 

considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em 

apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR às reclamadas que 

SUSPENDAM, imediatamente, a cobrança objeto da demanda (R$2.015,44 

– dois mil e quinze reais e quarenta e quatro centavos), bem assim, diante 

da suspensão da cobrança impõe como consequência lógica 

DETERMINAR que SE ABSTENHAM de promover a inclusão de dados da 

parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

objeto da demanda. Na hipótese de descumprimento da medida ora 

deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a 

ser suportada pelas reclamadas em favor da reclamante. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE LIMA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002117-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VAGNER DE LIMA ANTONIO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” formulada por 

Vagner de Lima Antônio em desfavor de Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A – Cemat na qual pretende a parte reclamante a 

concessão da tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade 

das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro/2019 que 

acusam valores acima da média de consumo da parte reclamante, bem 

assim que restabeleça o fornecimento de energia junto à UC nº 

6/353548-1. Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos o 

histórico de consumo que aponta a existência das faturas referentes aos 

meses de novembro e dezembro/2019 demonstrando assim valor que 

aponta significativa diferença entre os meses objeto da demanda e outros, 

fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/353548-1), para o que anoto o prazo de 04 (quatro) 

horas. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança das faturas objeto da 

demanda (mês de novembro e dezembro/2019), bem assim determino que 

a parte reclamada SE ABSTENHA de promover a inscrição dos dados do 

reclamante no rol de inadimplentes. Intime-se a parte reclamante 

pessoalmente para dar integral cumprimento à presente deliberação. Fixo, 

para a hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de citação/intimação 

SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o 

sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte 

intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam 

relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se que a presente 

decisão não exime a parte reclamante de manter a regularidade dos 

pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de energia elétrica 

em sua UC. II- Determino à parte reclamante que emende a inicial juntando 

aos autos o instrumento do mandato, porquanto verifica-se da data em 

que confeccionada a procuração juntada aos autos que essa se deu 

antes da ocorrência dos fatos mencionados na presente demanda, sendo 

lícito presumir que a procuração encarta aos autos se dirigiu a outra 
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demanda que não a presente. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de revogação da liminar deferida e indeferimento da petição 

inicial. III- Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020991-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA MARQUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT24739/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020991-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELIA REGINA MARQUES DE FREITAS REQUERIDO: BUD 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA I- Constata-se do petitório de 

Id. nº 28146692 a informação da parte reclamada de que o produto cuja 

entrega restou determinada judicialmente não está disponível na voltagem 

110V, havendo tão somente na voltagem 220V. Postula, em razão da 

citada informação, a conversão da obrigação de fazer em perdas e 

danos, indicando o valor de R$2.563,67 (dois mil, quinhentos e sessenta e 

três reais e sessenta e sete centavos). A parte reclamante manifestou-se 

nos autos concordando com a entrega do produto na voltagem 220V, cuja 

disponibilidade restou afirmada pela parte reclamada. II- O pleito de 

conversão vai indeferido. Colhe-se dos autos que após a indicação da 

existência do produto em voltagem diversa, a parte reclamante aquiesceu 

com a entrega do citado produto, fato bastante para afastar a pretendida 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Posto isso, 

determino seja a parte reclamada intimada pessoalmente (Súmula 410 do 

STJ) para o fim de promover a entrega do produto especificado na 

decisão de Id. nº 27517958, qual seja, COOCKTOP GOURMAND INOX - 

código BDK90DR e FORNO ELÉTRICO GOURMAND EMBUTIR - código 

BOC60BR em perfeito estado de funcionamento, na voltagem 220V. 

Assino para o cumprimento da medida o prazo de 05 (cinco) dias, 

considerando que o bem se destina à preparação de alimentos, 

tratando-se, pois, de eletrodoméstico de uso imprescindível para o normal 

andamento de toda e qualquer residência. Fixo, para a hipótese de novo 

descumprimento da medida, multa no importe de R$4.000,00 (quatro mil 

reais), em substituição àquela anteriormente fixada, consignando, 

entretanto, já ter-se constituído o fato gerador da anterior. Observo que a 

majoração da multa coercitiva se sustenta no fato de que entre a intimação 

para cumprimento da liminar e a manifestação da parte reclamada 

informando da suposta impossibilidade de cumprimento, houve o decurso 

do prazo assinalado para a prática do ato, motivo pelo qual a majoração se 

impõe. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002783-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOBRINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Recebo o recurso inominado, 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e 

parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS CUIABÁ S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002102-94.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA REU: ÁGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante 

postula a concessão de medida liminar para o fim de restabelecer o 

serviço de fornecimento de água. Para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. O primeiro requisito vem atestado pelo obstáculo à utilização do 

serviço em razão de ato que não se pode atribuir à reclamante. Ocorre 

que o serviço restou inoperante, sem que tenha havido solicitação pelo 

consumidor e bem assim, pelo que se vislumbra, a princípio, ante a 

inexistência de débitos. O perigo de dano se traduz na permanência da 

inoperação do serviço, sem que para tanto tenha dado causa a 

reclamante. Tal fato resta bastante para apontar que o indeferimento da 

medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à parte. Vale ainda 

observar a caracterização do serviço de fornecimento de água como 

serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem 

como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do 

CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que RESTABELEÇA o serviço de fornecimento de água à 

residência da parte reclamante (matricula 434527), no prazo de 05 (cinco) 

horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em 

que encerrada a diligência. Fixo, para a hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão 

de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, 

fazendo constar a presente decisão no mandado. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002003-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002003-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA MARIA FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Cuida-se de pedido 

liminar formulado por MARCIA MARIA FERREIRA na qual pretende ter seu 

nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de 

que o débito apontado pela parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A registrado no rol de inadimplentes é 

inexistente. Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível à presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o 

débito não existe, uma vez que, realizou o pagamento integral da divida. 

Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 
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célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SERASA, no 

valor de R$ 120,62 (cento e vinte reais e sessenta e dois centavos), com 

data de inclusão de 12/janeiro/2017 Intime-se a reclamada para que 

promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002030-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por TEREZA CRISTINA 

FERREIRA PEDRO na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros 

de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação 

jurídica com a parte reclamada VIVO S.A. que desse causa ao débito 

levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo análise da liminar. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não 

possui relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$138,80 (cento e 

trinta e oito reais e oitenta centavos), com data de inclusão de 

13/maio/2017. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ANEZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002087-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRO ANEZ DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por SANDRO ANEZ DE 

ALMEIDA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que o débito apontado pela parte 

reclamada BANCO PAN registrado no rol de inadimplentes é inexistente. 

Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito não 

existe, uma vez que, realiza o pagamento em seu holerite. Importa ainda 

considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em 

apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SERASA, no 

valor de R$ 3.956,40 (três mil novecentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta centavos), com data de inclusão de 28/dezembro/2019. Intime-se 

a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIMARAES EPAMINONDAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002127-10.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSE GUIMARAES EPAMINONDAS DA SILVA REU: GETNET 

ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Vistos, 

Cuida-se de pedido liminar formulado por JOSE GUIMARAES 

EPAMINONDAS DA SILVA na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve 

relação jurídica com a parte reclamada GETNET ADQUIRENCIA E 

SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A que desse causa ao débito 

levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo análise da liminar. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não 

possui relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 457 de 812



qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$298,00 

(duzentos e noventa e oito reais), com data de inclusão de 

17/janeiro/2020. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO COSTA ALCANTARA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005098-02.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

GUSTAVO COSTA ALCANTARA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Tendo sido interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei 

nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008508-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FELLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008508-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOCIMAR FELLINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Tendo sido interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei 

nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003619-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003619-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NAZARIO DIAS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016619-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BLESSING IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR LUIZ DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016619-41.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

BLESSING IDIOMAS LTDA - ME EXECUTADO: HIGOR LUIZ DA COSTA 

Vistos. Cuida-se de pedido de penhora online nas contas da parte 

executada, vez que devidamente citado, não efetuou o pagamento da 

dívida. Assim, DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome do executado, determinar ao Banco Central do Brasil, via 

sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. Efetivado o bloqueio 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, 

conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Sendo encontrados apenas valores 

irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do 

sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. Sendo positiva a 

diligência, nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que 

será em audiência o momento oportuno para opor embargos à execução 

(art. 52, IX). Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção e expedição de certidão de dívida. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018059-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BEATRIZ SOLANO (INVENTARIANTE)

PAULO RODRIGUES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA GONCALINA LEQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018059-72.2019.8.11.0001. 

INVENTARIANTE: HELENA BEATRIZ SOLANO ESPÓLIO: PAULO 

RODRIGUES EXECUTADO: BENEDITA GONCALINA LEQUE Vistos. 
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Cuida-se de pedido de penhora online nas contas da parte executada, vez 

que devidamente citado, não efetuou o pagamento da dívida. Assim, 

DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em 

nome do executado, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. Efetivado o bloqueio 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, 

conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Sendo encontrados apenas valores 

irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do 

sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. Sendo positiva a 

diligência, nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que 

será em audiência o momento oportuno para opor embargos à execução 

(art. 52, IX). Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção e expedição de certidão de dívida. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018101-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUELLI CALDAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018101-24.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: QUELLI CALDAS DA 

SILVA Vistos. Cuida-se de pedido de penhora online nas contas da parte 

executada, vez que devidamente citado, não efetuou o pagamento da 

dívida. Assim, DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome do executado, determinar ao Banco Central do Brasil, via 

sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. Efetivado o bloqueio 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, 

conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Sendo encontrados apenas valores 

irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do 

sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. Sendo positiva a 

diligência, nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que 

será em audiência o momento oportuno para opor embargos à execução 

(art. 52, IX). Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção e expedição de certidão de dívida. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016850-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDYARA KAROLAYNE ASUNCAO MARIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016850-68.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: INDYARA KAROLAYNE 

ASUNCAO MARIM Vistos. Cuida-se de pedido de penhora online nas 

contas da parte executada, vez que devidamente citado, não efetuou o 

pagamento da dívida. Assim, DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome do executado, determinar ao Banco Central 

do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. 

Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. Dispenso a 

lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema 

BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Sendo 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão ser, desde 

logo, liberados. Sendo positiva a diligência, nos termos do que dispõe o 

art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução (art. 52, IX). Sendo negativa ou parcial a 

diligência, intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e expedição de 

certidão de dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMARA CENCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Vistos, Informado o pagamento do débito (id 28027054), 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. Arquivem-se 

os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020152-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE PIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020152-08.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS EXECUTADO(A): JACKELINE PIVA S E 

N T E N Ç A Vistos, Homologo o acordo entabulado pelas partes. De 

conseguinte, comprovado o pagamento do valor acordado, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009290-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE FRANCA THOMAZ (REQUERIDO)

WISLEY DE SOUZA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009290-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME REQUERIDO: 

LUCIANE FRANCA THOMAZ, WISLEY DE SOUZA CAMPOS Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser 

informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao arquivo. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016774-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MAIARA NEPOMUCENO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016774-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CINTIA MAIARA NEPOMUCENO SOARES REQUERIDO: SS 

COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

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

Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020676-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VIRGENIR XAVIER DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020676-05.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: 

JOAQUIM VIRGENIR XAVIER DE BRITO Vistos, Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o que faço com 

resolução de mérito. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007246-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDO DE MORAES KNIPPELBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR OAB - MT21477/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007246-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO FERNANDO DE MORAES KNIPPELBERG 

REQUERIDO: JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - ME I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES Cumulada Com INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” cuja causa 

de pedir reside na alegação de cobranças indevidas em cartão de crédito 

em duplicidade. Ao final pugnou pela devolução em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa arguida pela defesa, haja vista que, em detida análise 

dos autos do processo constata-se que o problema ocorreu quando da 

utilização do cartão de crédito do Autor para realizar uma compra perante 

a Reclamada, a qual foi cobrada em duplicidade, sendo que restou 

demonstrado que o próprio Autor entrou em contato com a Reclamada 

para solucionar o problema de forma administrativa. Portanto, o Autor é 

parte legitima para figurar no polo ativo da demanda. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão merece Juízo 

de procedência. Colhe-se dos autos que a Reclamante alega que sofreu 

com as cobranças em seu cartão de crédito em duplicidade, após realizar 

a cobra de um celular perante a Reclamada. Segue alegando que houve a 

cobrança em seu cartão de crédito do valor total de R$ 2.890,02 (dois mil 

oitocentos e noventa reais). A Requerida, em sede de contestação, aduziu 

que por um erro do sistema da operadora do cartão de crédito da parte 

Autora o pagamento teria sido lançado em duplicidade, contudo, diligenciou 

para solucionar o problema, sendo que o estorno fora confirmado pela 

operadora. Aduz que o erro ocorreu sem que o Autor tivesse utilizado o 

cartão de em 17/1/2018, o que comprova que o erro ocorreu no sistema 

do cartão de crédito do Autor, inexistindo responsabilidade no caso. Por 

fim, sustenta que o valor sequer chegou a ser creditado em sua conta, 

pois sequer houve aquisição de produto pelo requerente ou terceiro a ele 

vinculado no dia 17/12/2018. Contudo, tenho que razão não assiste à 

Reclamada. Com efeito, constata-se pelas faturas de cartão de crédito 

acostadas pela parte Autora que não houve estorno da compra cobrada 

em duplicidade. Assim, caberia à parte Autora demonstrar que 

efetivamente o problema foi causado pela operadora do cartão de crédito. 

Para tanto, bastava a juntada de relatório ou extrato bancário para 

comprovar que não se beneficiou dos valores cobrados no cartão de 

crédito do Autor, contudo a parte Reclamada manteve-se inerte, apenas 

alegando que a transação foi estornada, deixando de comprovar 

efetivamente o alegado. Desta forma, cabível a restituição dos valores 

cobrados em duplicidade no cartão de crédito da parte Autora. Destaca-se 

que houve a cobrança indevida no cartão de crédito do Autor e o 

respectivo pagamento, fazendo, assim, jus ao recebimento em dobro pelo 

valor indevidamente cobrado e pago, nos termos do Art. 42 parágrafo 

único do CDC. Quanto ao dano moral, cumpre anotar que o caso em tela 

trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da 

má prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). O Código Civil deixa evidente no art. 186 

ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Nenhuma prova é 
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acostada pelos demandados de modo a convencer do acerto quanto ao 

que alega, pois nenhum só documento traz de maneira a demonstrar que 

cumpriu com sua parte na avença. Ora, a cobrança em duplicidade 

referente à venda de um produto, é atitude altamente censurável e que 

viola dever ético e jurídico, abusando a Reclamada do consumidor. Tal 

fato, sem sombra de dúvidas materializa dano extrapatrimonial passível de 

condenação indenizatória. A respeito, verbis: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA VIA INTERNET 

POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANCA EM DUPLICIDADE NAS 

FATURAS DE UM DOS AUTORES E DE SUA ESPOSA. DEMASIADA 

DEMORA NA SOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR ARBITRADO EM R$ 1.500,00 SUFICIENTE, NA MEDIDA EM QUE 

NÃO HOUVE SITUAÇÃO COM GRAVIDADE SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR 

VALOR MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (Recurso 

Cível Nº 71004714176, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/01/2014). 

Demonstrada a cobrança em duplicidade e na demora em seu 

cancelamento, restando caracterizado o ato ilícito da reclamada pela falha 

na prestação dos seus serviços. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos formulados por RODRIGO FERNANDO DE MORAES 

KNIPPELBERG em desfavor de JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA 

LTDA – ME para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Autor o valor, já 

dobrado, de R$ 5.780,04 (cinco mil setecentos e oitenta reais e quatro 

centavos) a título de danos materiais, corrigido materialmente pelo 

IGPM-FGV desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação; e CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, 

corrigido materialmente pelo IGPM-FGV desde a data do arbitramento e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011221-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011221-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA REQUERIDO: 

BANCO AGIBANK S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega que teve seu 

nome inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a 

pedido da parte Reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 2.173,84 

(dois mil, cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), 

contrato nº 1210351340, data da inclusão: 19/03/2018. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Com relação a impugnação ao valor da 

causa, tenho que ela não merece acolhimento, pois o valor da causa 

arbitrado pela parte Autora guarda correspondência com a pretensão 

econômica manifestada na petição inicial. No que diz respeito as demais 

preliminares arguidas pela Reclamada, deixo de analisa-las, com 

fundamento no artigo 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução e 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Compulsando os documentos juntados 

com a contestação, constata-se que a parte Autora aderiu a empréstimos 

na modalidade débito em conta (id. 26181736), cujo contrato segue anexo 

à petição contestatória. Analisando a assinatura presente no contrato 

apresentado junto a contestação, constata-se que ela é idêntica a 

assinatura presente nos documentos que instruem a inicial. Assim, mesmo 

a olhos desarmados é possível afirmar que a assinatura presente no 

contrato é oriunda do próprio punho da parte Autora. A parte Reclamante 

não impugnou os documentos apresentados pela parte Reclamada. Assim, 

o código de processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe que presume ser 

autêntico o documento quando não houver impugnação da parte contra 

quem foi produzido. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela 

notificação extrajudicial quando da inclusão dos dados no cadastro de 

inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da 

Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quando à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 
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conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante 

à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LEIDIANE 

CRISTINA PEREIRA DE SOUSA em desfavor de BANCO AGIBANK S/A. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007559-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAYARA MUNIQUE DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida no valor de R$ 198,53 (cento e noventa e oito reais e 

cinquenta e três centavos), contrato nº 002007708201811, data: 

22/11/2018. Ao final, pugnou declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação objeto da presente demanda, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. A Reclamada requer o indeferimento da exordial, vez 

que a Reclamante não teria acostado o extrato de negativação original. 

Contudo, verifico que a parte Autora acostou extrato de negativação 

legível e em seu nome. Caberia a Reclamada acostar ao processo outro 

extrato a fim de demonstrar a inexistência da negativação, não sendo o 

caso de indeferimento da inicial, mas sim de ausência de comprovação 

dos fatos constitutivos do direito autoral, o que levaria à improcedência da 

demanda. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária à designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma não possuir, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma 

vez que a parte Reclamante contratou os serviços fornecidos por ela. Em 

que pesem as alegações da Reclamada, tenho que ela não trouxe aos 

autos provas idôneas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 
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Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável 

o entendimento emanado pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, a parte 

autora não possui restrições preexistentes em seu nome. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MAYARA MUNIQUE DA SILVA 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A para DECLARAR a inexistência do débito inscrito nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito que gerou negativação do nome 

da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto feito pela Reclamada na contestação. Torno definitiva a liminar 

anteriormente concedida na id. 23890222, sem a aplicação de multa. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009842-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEIMAR JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBIO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS c/c 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, na qual a 

parte Reclamante alega que contratou junto ao banco Reclamado cartão 

de crédito consignado em folha salarial, porém nunca recebeu o cartão em 

sua residência, utilizando o serviço apenas saque, onde o valor era 

depositado na sua conta. Em fevereiro de 2018, o Reclamante afirma que 

solicitou o plástico do cartão de crédito e senha, pois tinha interesse de 

utilizar o cartão para fazer compras, porém, o cartão não foi entregue. 

Descontente com a prestação de serviço, o Autor, em abril de 2018, 

solicitou o cancelamento do cartão de crédito, ocasião em que renegociou 

saldo devedor no valor de R$ 4.085,97 (quatro mil e oitenta e cinco reais e 

noventa e sete centavos), para pagamento em 07 (sete) prestações no 

valor de R$ 583,71 (quinhentos e oitenta e três reais e setenta e um 

centavos), no período de maio de 2018 à novembro de 2018. Ocorre que o 

Reclamante afirma que foi surpreendido com descontos indevidos no seu 

holerite a título de cartão de crédito consignado, a partir do mês de janeiro 

de 2019, o que fez com que ele efetuasse reclamação perante o Banco 

Reclamado, no entanto os descontos permaneceram. Assim, a parte 

Autora requer a declaração de inexistência de relação jurídica, a 

interrupção dos descontos indevidos no seu holerite, a restituição em 

dobro dos valores ilicitamente descontados, bem como a condenação do 

Reclamado ao pagamento de indenização por Danos Morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica o preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Com relação a arguição 

de preliminar de Prescrição, tenho que ela não merece acolhimento, tendo 

em vista que os descontos objeto da presente demanda foram efetuados 

à partir de janeiro de 2019. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando 

que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A 

pretensão merece juízo de improcedência. Pleiteia a parte Autora a 

declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o 

argumento que o banco Reclamado procedeu descontos indevidos em seu 

holerite. Ao contestar, a Requerida afirma que a parte Autora falta com a 

verdade ao narrar os fatos contidos na petição inicial, pois ao contrário do 

afirmado ela recebeu cartão de crédito em sua residência e o utilizou para 

realizar compras presenciais. A Reclamada também afirma que não houve 

qualquer renegociação de dívida para pagamento parcelado do débito e 

que os protocolos de atendimento apresentados pela parte Autora não 

foram localizados. Por fim, o Banco Reclamado aduz que não houve 

cancelamento do cartão em abril de 2018, pois o Reclamante realizou 

saque complementar utilizando o cartão de crédito, no valor de R$ 625,13 

(seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos), no dia 13/12/2018. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. 

Assim, diante da contestação e dos documentos juntados no corpo da 

defesa, cabia a parte Autora impugnar os documentos e demonstrar 

através de prova que o que foi sustentado na defesa não ocorreu. No 

entanto, a parte Autora não impugnou os documentos trazidos com a 

defesa. Assim, o código de processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe 

que presume ser autêntico o documento quando não houver impugnação 

da parte contra quem foi produzido. Pois bem, analisando os documentos 

trazidos pela parte Reclamada, em especial as faturas (id. 26291967, pág. 

11 /12), observa-se que a afirmação do autor de que o cartão de crédito 

não chegou a sua residência não é verdadeira, pois as faturas exibem 

diversas transações comerciais que foram realizadas presencialmente 

pelo Reclamante através da utilização do plástico e de senha. A 

documentação juntada pela parte Reclamada demonstra a utilização do 

benefício colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar a 

disponibilização do cartão de crédito através de mera afirmação 

desprovida de prova. O banco Reclamado também afirma que o 

Reclamante utilizou o cartão de crédito para realizar diversos saques, que 

foram disponibilizados em contras bancárias de titularidade dele, junto aos 

junto ao Banco do Brasil (cód. 1), agência 2960-2, conta 13941-6 e do 

Banco Caixa Econômica Federal (cód. 104), agência 2985, conta 21485-0. 

Inclusive, o Reclamado afirma que dois saques foram realizados após o 

suposto pedido de cancelamento do serviço, nos dias 20/07/2018, no 

valor de R$ 273,53 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta e três 

centavos) e 13/12/2018, no valor de R$ 625,13 (seiscentos e vinte e cinco 

reais e treze centavos). Essa informação não foi impugnada pela parte 
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Autora. No entanto, cabia a parte Autora trazer aos autos o extrato de 

suas contas visando demonstrar que não realizou saques e que não foi 

beneficiada pelos empréstimos. Tratando-se de pedido de indenização, 

exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador 

da pretensão. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem 

em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na 

esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o 

alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, 

I do CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8.078/90 traz como possível consectário o da inversão 

do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte 

autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, 

VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações da 

reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua 

pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por NEIMAR JOSE 

DA SILVA em desfavor do BANCO BMG S.A. Revogo a liminar 

anteriormente concedida no mov. 24706488. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008978-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual alega a 

reclamante que seu voo contratado junto à requerida sofreu alterações 

unilaterais, sendo cancelado pro duas vezes e remarcado para o próximo 

dia, causando danos de ordem moral. Ao final pugnou pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização pelos morais sofridos. É a suma 

do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, pois a matéria de 

fato já se encontra provada nos autos pelos documentos coligidos tanto 

pela parte Reclamante quanto pela parte Reclamada, estando o presente 

processo com a documentação necessária para julgamento. Considerando 

que o juiz é o destinatário da prova, cabe a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não da realização de audiência de instrução e julgamento, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que aquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo a reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. 

Pois bem. Verifico que a parte Reclamante adquiriu passagem aérea da 

reclamada, com partida em Cuiabá/MT e destino à Vitória/ES, com conexão 

em Guarulhos/SP e Confins/MG, marcada para o dia 20/07/2018, com 

saída às 02h45min e chegada no destino final às 13h15min. Contudo, a 

Reclamada cancelou o voo que iria fazer o Trecho Confins/MG – 

Vitória/ES, que estava programado para as 12h10min, sendo que o 

Reclamante a sua família foram reacomodos em outro voo que iria estava 

previsto para embarque às 17h55min. Ocorre que o voo com embarque às 

17h55min também foi cancelado, tendo o Reclamante que aguardar até às 

13h55min do dia seguinte, para conseguir embarcar em outro voo, 

chegando ao seu destino às 15h00min, com aproximadamente 26 (vinte e 

seis) horas de atraso. Em sua defesa, a Requerida aduziu em síntese que 

em virtude de inconsistências no sistema do radar localizado no Estado de 

São Paulo, diversos voos foram impedidos de operar, o que gerou 

diversos atrasos e cancelamentos. Afirma que prestou toda a assistência 

aos passageiros, não havendo motivo para ser responsabilizada pelo 

pagamento de indenização por dano moral. Em que pesem as alegações 

da Reclamada, tenho que as notícias não são suficientes para provar que 

o voo da parte Autora foi afetado devido ao problema com os radares. 

Segundo as notícias os atrasos e cancelamentos ocorreram no aeroporto 

de Guarulhos e os fatos narrados pelo Autor ocorreram no trecho da 

viagem de Confins/MG para Vitória/ES. Cabia a Reclamada provar que os 

cancelamento foram ocasionados pela inconsistência dos radares, o que 

não ocorreu. No entanto, da análise dos autos e dos documentos anexos, 

incontroverso resta o cancelamento do voo da parte autora. Bem como é 

inequívoco que a Reclamada realocou a parte Autora em outro voo 

somente no dia seguinte ao inicialmente contratado, o que gerou um atraso 

de 26 (vinte e seis) horas para desembarque no destino final. Assim, 

deveria a Reclamada ter providenciado voo que visasse diminuir esse 

lapso temporal, mesmo que tivesse que reacomodar a Autora em voo de 

outra empresa. Portanto, resta inconteste a obrigação da reclamada à 

reparação dos danos de ordem moral, causados a reclamante. Com efeito, 

a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviço é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 
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prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da requerida e que 

estes serviços não foram prestados nos limites do contrato, já que houve 

alteração unilateral do voo, com o consequente atraso no cumprimento do 

itinerário programado pela requerente, não tendo sido cumpridas as 

normas estabelecidas pela Anac (Resolução nº 400/2016). Logo, não há 

que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque o atraso para o cumprimento do itinerário contratado lhe causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora 

surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados. O dano 

moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação 

do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE 

VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas 

de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser 

elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Excludente 

suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, que não 

restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do 

qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais 

evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância despendida 

com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova do efetivo 

prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório 

fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros fixados por 

este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do dos pedidos 

formulados por CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FIGUEIREDO em desfavor 

de AZUL LINHAS AEREAS para CONDENAR a Reclamada a pagar para a 

parte Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011299-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA REQUERIDO: 

LOJAS RIACHUELO SA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que a parte Autora alega não possuir, 

posto que não contratou os serviços da reclamada a ponto de justificar a 

negativação no valor de R$ 1.068,65 (hum mil e sessenta e oito reais e 

sessenta e cinco centavos), contrato nº B00688183190, disponível em 

02/04/2015. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda pela 

condenação da empresa reclamada a reparação por danos morais no 

importe R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito a preliminar de indeferimento da 

inicial arguida pela parte reclamada, pois sem nenhum esforço se 

vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por lógica conclusão. 

Sabe-se que não pode o magistrado acolher a alegação indeferimento da 

inicial, a não ser naqueles casos em que se inviabilize a defesa, sob pena 

de frustrar a pretensão da parte em ver o pedido judicialmente apreciado, 

ainda mais em se tratando de procedimento afeto aos Juizados Especiais, 

marcados pelo princípio da informalidade (art 4, da Lei 9.099/95). Não 

merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se 

trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida 

pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil 

dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na 

inicial pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da 

negativação indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de Procedência. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permitem constatar que 

o registro dos dados do autor com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que a reclamante aduz não possuir, pois nunca manteve vínculo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 465 de 812



jurídico com a Empresa Reclamada. A Reclamada por sua vez em sede de 

sua contestação aduziu a regularidade da negativação, tendo em vista 

que a parte autora aderiu ao cartão de crédito Riachuelo em 30/10/2006, 

possuindo o histórico de vários pagamentos, sendo que a parte Autora 

deixou de realizar o pagamento das faturas vencidas a partir de 

27/12/2014. A Reclamada ainda afirma que o cartão contratado possui 

tecnologia de chip e somente pode ser utilizado com a utilização de senha. 

Visando fazer prova de suas alegações, a Reclamada trouxe junto a 

contestação documentos obtidos no seu sistema interno. No entanto, as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

não tendo a parte requerida apresentado provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do 

débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito e não tendo a 

Reclamada se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO. TELAS 

SISTEMICAS UNILATERAIS QUE NÃO TEM CONDÃO DE COMPROVAR A 

EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO CADASTRO DE 

MAUS PAGADORES. DÉBITO QUE SE MOSTRA INEXIGÍVEL. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível 

Nº 71005853726, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/01/2016). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005853726 RS, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 27/01/2016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016) 

(negritei) Ressalto que o fato da inserção dos dados da requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA em desfavor da LOJAS 

RIACHUELO S/A para DECLARAR a inexistência do débito negativado 

objeto desta reclamação, bem como para CONDENAR a Requerida a pagar 

a requerente o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do 

evento danoso/data de registro nos órgãos de proteção ao crédito. Por 

pertinência, OPINO pela improcedência do pedido contraposto formulado 

pela Reclamada na contestação. INTIME-SE a Reclamada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte 

reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010055-46.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CRISTIANNE TORRES FONTES RODER REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível em que a 

alegação funda-se em falha na prestação de serviços em razão da 

realização de ligações reiteradas ofertando produtos não desejados e 

envio de mensagens em excesso. Pede a condenação do Reclamado em 

danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Não merece acolhida a alegação de incompetência do 

Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que demandaria 

realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. Rejeito a preliminar de inépcia 

arguida pela parte reclamada. Sabe-se que não pode o magistrado acolher 
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a alegação de inépcia, a não ser naqueles casos em que se inviabilize a 

defesa, sob pena de frustrar a pretensão da parte em ver o pedido 

judicialmente apreciado, ainda mais em se tratando de procedimento afeto 

aos Juizados Especiais, marcados pelo princípio da informalidade (art 4, 

da Lei 9.099/95). Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais 

aptas a provarem o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. A Reclamante afirma que a Reclamada vem 

realizando ligações recorrentes e enviando diversas mensagens para 

oferecer produtos e serviços. Aduz que já informou diversas vezes que 

não possui interesse nos serviços prestados pelo banco Reclamado, 

contudo, nada mudou e os incômodos permanecem. Visando demonstrar 

os fatos alegados, a Reclamante trouxe aos autos (id. 24437956 e 

26248337) diversas mensagens enviadas pela Reclamada, algumas delas 

recebidas, inclusive, fora do horário comercial. A Reclamada alega a parte 

Autora não demonstra que tenha enfrentado quaisquer transtornos 

efetivos e que o presente caso não passa de meros aborrecimentos. Por 

fim afirma que os prints juntados pela Reclamante em nada corroboram 

com a alegação da petição inicial, pois não demonstram que os números 

são dela, são números aleatórios e não fazem qualquer conexão com ela. 

Em análise detida dos documentos trazidos aos autos verifico que razão 

assiste a Reclamante. Está suficientemente demonstrado no presente 

processo através dos documentos (id. 24437956 e 26248337), que a 

Reclamada vem procedendo o envio de diversas mensagens oferecendo 

empréstimos consignados, algumas delas em horários inoportunos como 

6h12min, 6h13min e 6h58min. Além disso, a Reclamante traz prova de que 

o Banco Reclamado vem enviando mensagens para terceiros conhecidos 

da Reclamante oferecendo empréstimos consignados para a Autora, o 

que traduz a falta de zelo com os direito do consumidor. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

ATRAVÉS DE MEIO VEXATÓRIO. EFETIVAÇÃO DE LIGAÇÕES 

TELEFÔNICAS, DE FORMA SISTEMÁTICA E CONTINUADA, AO LOCAL DE 

TRABALHO DA AUTORA, COM O INTUITO DE COBRANÇA. 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, A PARTIR DA 

ANÁLISE DA PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Tendo a autora 

permanecido inadimplente, no que se refere a contrato de empréstimo 

mantido com a ré, esta, utilizando-se dos dados fornecidos por ocasião da 

celebração do contrato, optou por abordá-la em seu ambiente profissional, 

a fim de obter informações sobre a data de seu pagamento. Tal fato foi 

negado pela ré, aduzindo inexistir comprovação a esse respeito. Contudo, 

na dinâmica da prova, entende-se que à autora não cabia comprovar de 

outro modo a efetivação das ligações feitas pela ré para seu local de 

trabalho, a não ser do modo como fez nos autos, ou seja, através de 

depoimento testemunhal. Com efeito, do depoimento colhido, depreende-se 

que a ré, através de seus prepostos, efetivou, sistematicamente e por 

cerca de um ano, ligações telefônicas, com o intuito único de cobrança, 

tornando indevidamente pública relação pessoal mantida com a ré, 

expondo-a, desta forma, vexatoriamente, tanto perante seus pares quanto 

seus superiores. O meio de cobrança empreendido pela ré, 

consubstanciado em reiteradas ligações telefônicas para ambiente 

profissional, configura ilegalidade, já reconhecida, noutras situações, por 

esta Turma Recursal, valendo-se trazer à colação, no ponto, segmento do 

voto-conduto, da lavra da juíza Glaucia Dipp Dreher, do acórdão exarado 

quando do julgamento, em 19/9/2014, do RI 71004901393, verbis: "se o 

autor foi submetido à situação constrangedora em seu local de trabalho, 

está evidenciado o agir ilícito da parte requerida, pois violou os direitos de 

personalidade do autor e ofendeu a sua dignidade, causando 

constrangimentos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. 

Saliento, ainda, que a cobrança vexatória configurou a ofensa ao caput do 

art. 42 do CDC, caracterizando os danos morais passíveis de 

indenização". RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004937454, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Bernd, 

Julgado em 14/11/2014)” (grifamos) Com efeito, a contestação não traz 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Assim, 

a Reclamada não se desincumbiu do ônus do art. 373, II do NCPC. Por 

conseguinte, impõe-se acolher o pedido reparatório. Nesse contexto tenho 

claro o dano moral sofrido pela Reclamante, ao sentir-se incomodada, 

inclusive aos finais de semana. É evidente que há, nesses casos, falha na 

prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela 

qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco 

da atividade que desempenham, o que torna desnecessário discutir 

possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. 

Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, 

deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido da Reclamante CRISTIANNE TORRES FONTES 

RODER para CONDENAR o Reclamado BANCO BMG S.A a se abster de 

realizar ligações ou enviar mensagens para a Reclamante sob o pretexto 

de oferecer produtos ou serviços, bem como CONDENAR o Reclamado 

BANCO BMG S.A ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 
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Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010550-90.2019.8.11.0001
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ELISANGELA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010550-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISANGELA SOUZA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 03 (três) dívidas 

nos valores de R$ 168,19 (cento e sessenta e oito reais e dezenove 

centavos), contrato nº 0001033084201612, data do vencimento 

22/12/2016, R$201,89 (duzentos e um reais e oitenta e nove centavos), 

contrato nº 0001033084201701, data do vencimento 20/01/2017; 

R$200,54 (duzentos reais e cinquenta e quatro centavos), contrato nº 

0001033084201702, data do vencimento 17/02/2017. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

objeto da presente demanda, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

Reclamada requer o indeferimento da exordial, vez que a Reclamante não 

teria acostado o extrato de negativação original. Contudo, verifico que a 

parte Autora acostou extrato de negativação legível e em seu nome. 

Caberia a Reclamada acostar ao processo outro extrato a fim de 

demonstrar a inexistência da negativação, não sendo o caso de 

indeferimento da inicial, mas sim de ausência de comprovação dos fatos 

constitutivos do direito autoral, o que levaria à improcedência da demanda. 

Com relação a preliminar de incompetência territorial, ante a alegação da 

requerida de que a parte autora não teria juntado comprovante de 

endereço em seu nome, não merece guarida. A demanda foi proposta no 

domicílio da reclamada, conforme autorizado pelo art.4º, I da Lei 9.009/95. 

3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária à 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma não possuir, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma 

vez que a parte Reclamante contratou o serviço referente à UC 1033084-3 

e para comprovar a origem dos débitos colaciona a defesa telas de seu 

sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação 

apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável 
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o entendimento emanado pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, a parte 

autora não possui restrições preexistentes em seu nome. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ELISANGELA SOUZA DE 

ALMEIDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A para DECLARAR a inexistência dos débitos inscritos nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito que geraram as 

negativações do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem 

como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. Por pertinência, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto feito pela Reclamada na 

contestação. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro 

negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009300-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS FAGUNDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO 

CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA na qual a parte Autora alega ter recebido faturas que não 

concorda, uma vez que sem qualquer justificativa ou alteração de 

consumo na Unidade Consumidora as faturas dos meses de Agosto e 

Setembro de 2019 teriam sofrido aumento injustificado. O Reclamante 

também afirma que na fatura do mês de Agosto de 2019 fora agregado um 

débito oriundo de um parcelamento, no valor de R$ 889,11 (oitocentos e 

oitenta e nove reais e onze centavos), que jamais foi feito. Já na fatura do 

mês de setembro de 2019, fora agregado um débito oriundo de um 

parcelamento, no valor de R$ 141,23 (cento e quarenta e um reais e vinte 

e três centavos) que o autor também alega não ter realizado. Ao final 

pugnou para que a Ré se abstenha de proceder ao corte de energia e se 

abstenha de realizar a cobrança dos valores até a revisão dos débitos. 

Por fim, requer a condenação da Requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC/2015. Da análise dos autos, verifica-se que as faturas dos meses de 

agosto e setembro de 2019, apresentaram valores superiores ao consumo 

rotineiro da parte Autora, e que mesmo buscando a empresa reclamada 

para efetuar as contestações de consumo, não obteve êxito. De análise 

da documentação que instrui os autos permite constatar que o aumento no 

valor das faturas dos meses de agosto e setembro de 2019 foi 

ocasionado não pelo aumento do consumo de energia, mas sim pela 

inclusão nas faturas de valores referentes a parcelamentos de débitos 

que a parte Autora afirma não ter efetuado. Na fatura de agosto de 2019 

foi incluso uma parcela no valor de R$ 889,11 (oitocentos e oitenta e nove 

reais e onze centavos) e na fatura de agosto de 2019 foi acrescentada 

uma parcela no valor de R$ 141,23 (cento e quarenta e um reais e vinte e 

três centavos). A empresa ré argumenta que os valores cobrados estão 

de acordo com o consumo da parte Autora, pois foram obtidos mediante 

leitura no medidor de energia elétrica localizado na unidade consumidora 

da parte Reclamante. Alega ainda que inexiste qualquer irregularidade no 

medidor que pudesse ocasionar aumento injustificado da fatura de 

consumo de energia elétrica da unidade consumidora. Em que pese a 

argumentação da empresa requerida, certo é que houve um aumento 

abrupto no valor faturado. A parte Reclamada, ao apresentar defesa, 

nada disse a respeito dos parcelamentos que foram inclusos na conta de 

energia da parte Autora. Não explicou qual débito foi parcelado, bem como 

não trouxe nenhum termo de parcelamento demonstrando a concordância 

do consumidor com relação a ele. Com efeito, em se tratando de relação 

de consumo, e alegando a Reclamante que não realizou nenhum 

parcelamento de débito perante a concessionária, caberia à ré comprovar 

o ocorrido, mediante a observância do devido processo legal. Isto porque 

em tais situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional que 

justifica a inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON 

NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da 

prova pode ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor 

for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses 

são alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na 

norma ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade 

econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do 

ônus de provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo 

Civil Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

parcelamento de débito por parte do Autor, e que teria dado ensejo a 

inclusão de parcelas na faturas de consumo nos meses questionados, 

incumbência que, repita-se, cabia à concessionária, há que se concluir 

que as faturas registradas não refletem com exatidão o quanto foi utilizado 

pelo autor, devendo ser revisada as cobranças dos débitos. Assim, a 

fatura do mês de Agosto de 2019 deverá ser revisada para excluir a 

cobrança de parcela no valor de R$ 889,11 (oitocentos e oitenta e nove 

reais e onze centavos) e a fatura de Setembro de 2019 deverá ser 

retificada para excluir a cobrança da parcela no valor de R$ 141,23 (cento 

e quarenta e um reais e vinte e três centavos). Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque a inclusão indevida de seu nome no 

cadastro de inadimplentes lhe causou transtorno, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço. O dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO EXCESSIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO 

DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTE RÉ 

DE QUE O CORTE OCORREU EM RAZÃO DE OUTRO DÉBITO, ÔNUS QUE 

LHE INCUMBIA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. APLICAÇÃO DOS EFEITOS 

DA REVELIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO IRREGULAR DE 

SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. Recorre a parte ré da sentença que julgou 

procedente a ação para determinar a restituição, em dobro, dos valores 

pagos excessivamente, bem como para condenar a ré ao pagamento de 

R$ 2.200,00 em razão do equivocado corte de energia, tendo em vista já 

estar o suposto débito adimplido a época do corte. Aduz que a declaração 

da revelia não implica, necessariamente, na procedência da ação e que o 

referido corte de energia ocorreu em razão do inadimplemento da fatura 

com vencimento em 09/02/2013 e não 09/04/2013., como alega o 

recorrido. Alega, ainda, a força obrigatória dos contratos que impõe aos 

tomadores do serviço a obrigação de adimplir as faturas, motivo pelo qual 

estaria ausente o dever de indenizar os danos materiais requeridos. De 

fato, a declaração da revelia não induz, necessariamente à procedência 

da ação, contudo, cabia a parte recorrente a comprovação de suas 

alegações de que o corte de energia elétrica ocorreu em razão de outros 

débitos, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC. Não tendo se 

desincumbido deste ônus, impõe-se o reconhecimento da presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor, eis que devidamente 

respaldados em prova documental e testemunhal, que tornam verossímeis 

as alegações autorais. Assim, constatada a irregularidade da suspensão 

no fornecimento do serviço de energia elétrica, eis que presumidamente 

efetuada em razão de débito adimplido, conforme comprovante de 

pagamento de fl. 12, merece ser mantida a sentença que condenou a 

recorrente ao pagamento de R$ 2.200,00 pelos danos morais, 

configurados in re ipsa, em razão do corte de energia elétrica indevido. 

Quantum que se mostra adequado aos parâmetros desta Turma Recursal. 

Por fim, o pagamento em excesso restou devidamente comprovado 

através das faturas e comprovantes de pagamentos juntados às fls.12, 14 

e 15, uma vez que a parte autora adimpliu 3 vezes a cobrança 

relativamente a fatura com vencimento em 09/04/2013. Assim, cabível a 

restituição, em dobro, dos valores pagos em excesso nos termos do art. 

42,§ único do CDC. Logo, mantida a sentença que determinou o pagamento 

de R$ 280,08, a título de restituição do indébito. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005017348, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

24/02/2015) No que diz respeito aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Em relação ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Desse modo, 

em vista de toda a situação vivenciada pela Reclamante, entendo que a 

condenação da Reclamada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

atende as diretrizes acima mencionadas. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487,I, NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por DOUGLAS FAGUNDES DE OLIVEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para: 1. 

DETERMINAR que a Reclamada proceda a revisão da fatura do mês de 

Agosto de 2019 para excluir a cobrança de parcela no valor de R$ 889,11 

(oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos) e revisar a fatura de 

Setembro de 2019 para excluir a cobrança da parcela no valor de R$ 

141,23 (cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos); 2. 

CONDENAR a Reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir desta data. Por pertinência, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto feito pela Reclamada na 

contestação. Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 

24272910, com a aplicação de no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em 

virtude do descumprimento da decisão. Sem condenação nos ônus da 

sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004829-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAYARA DA SILVA LOURENCO REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE em que a causa de pedir funda-se na alegação 

de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, uma vez que desconhece o débito no valor de 

R$282,26 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), 

contrato nº 0001984583, data da inclusão: 08/07/2019. Pede a declaração 

de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 
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regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma não possuir. 

A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites do 

exercício regular do seu direito de credora. A fim de comprovar a 

legalidade da negativação, a Reclamada juntou aos autos biometria facial 

feita no momento da contratação, Proposta do Seguro Proteção Financeira 

Plus Premiável devidamente assinada, cópia da carteira de identidade da 

parte Autora e faturas de consumo do cartão de crédito. A documentação 

juntada pela parte Reclamada demonstra o efetivo negócio jurídico 

celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do benefício 

colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas 

exibem transações realizadas, bem como pagamentos, sugerindo 

evidência acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Assim, não 

verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos 

documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações 

apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Ora, 

a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater 

os termos da contestação e para tanto trazer aos autos comprovação do 

que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o 

Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. (...) Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreu as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por NAYARA DA 

SILVA LOURENCO em desfavor de CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CRÉDITO LTDA ambos com qualificação nos autos. Revogo 

a liminar anteriormente concedida no id. 23849209. Deixo de condenar a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIZE VIVIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002641-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVELIZE VIVIANE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010604-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRANDAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

INACIO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT27046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

SILCA MENDES MIRO BABO OAB - MG76079 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010604-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO BRANDAO COSTA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS na qual 

a parte Reclamante alega que seu nome foi inscrito indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, por débito no 

valor de R$204,65 (duzentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), 

data da inclusão 20/07/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma não possuir, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Reclamada, ao apresentar defesa, narra que a parte Autora é 

titular da conta corrente n.º 45635-5, da agência 1433 e o débito inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito é referente a refinanciamento de dívida 

através do Contrato Sob Medida nº 197243009, firmado em 05/11/2018, no 

valor de R$ 455,03 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e três 

centavos), a ser quitado em 12 (doze) parcelas mensais. A Reclamada 

afirma que o contrato sob medida foi pactuado na agência, em negociação 

direta com o gerente para renegociar o contrato de adiantamento ao 

depositante nº 143300456355. Pois bem, em que pesem as alegações da 

defesa, verifico que a Reclamada não trouxe aos autos nenhum 

documento que demonstre que a existência de relação jurídica entre as 

partes. Cabia a Reclamada trazer aos autos o Termo de Adesão e 

Contratação dos Serviços Bancários visando demonstrar que a parte 

Autora mantinha com o Banco Reclamado conta corrente, bem como que 

contratou o serviço de adiantamento ao depositante – AD. Também 

incumbia a parte Reclamada trazer o extrato completo da conta corrente 

da parte Autora, visando demonstrar que o consumidor movimentou a 

conta, fez o uso do adiantamento ao depositante e deixou o saldo negativo 

sem a devida regularização, o que não foi feito, pois a parte Ré trouxe 

apenas um recorte de tela do sistema (id. 26130353, pág. 03). Destaco 

que as imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a 

demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, 

que em absoluto se caracterizam como documento, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Assim, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

cabia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja 

vista que, em detida análise ao extrato de negativação acostado ao 

processo, verifico a inexistência de negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARCELO BRANDAO 

COSTA em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica, DECLARAR a inexistência do débito que 

gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação. INTIME-SE a Reclamada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte 

reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 
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NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005915-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005915-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEFERSON JESUS DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, MIDEA DO BRASIL - AR 

CONDICIONADO - S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. A revelia ocorre, no rito 

sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada deixa de 

apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, por força 

de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de instrução, nos 

termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. No caso em testilha, 

denota-se que a Requerida MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. 

não compareceu a audiência de conciliação e não apresentou 

contestação no prazo legal, quedando-se inerte perante as alegações e 

documentos juntados pela parte Reclamante. Em virtude disso, DECRETO a 

REVELIA da requerida MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A., nos 

termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/9 e do artigo 344 do Novo CPC, e 

passo ao julgamento antecipado da lide. Preliminar Da ilegitimidade passiva 

da requerida Sustenta a primeira requerida sua ilegitimidade para figurar 

no polo passivo da presente demanda sob o argumento de que é apenas 

lojista, devendo a fabricante responder por eventuais vícios no produto, 

pois revendedor não pode ser responsabilizado por eventuais vícios 

ocorridos na etapa de fabricação ou de coleta dos produtos com vícios. 

No entanto, quando se trata de vício do produto, o CDC preceitua que 

fornecedor e fabricante são solidariamente responsáveis pelos vícios de 

qualidade que tornem o produto impróprio ao consumo a que se destina. 

Dessa forma, a regra aplicada ao caso em epígrafe é aquela disposta no 

artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor que diz: Os fornecedores 

de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

(grifei) Por fornecedor deve ser entendido além do fabricante, todo aquele 

que distribui ou comercializa produtos, conforme dispõe o artigo 3º do 

CDC. Daí porque não há motivos para afastar a sua legitimidade pelo fato 

de haver a solidariedade, motivo suficiente para reconhecer a pertinência 

subjetiva da primeira requerida para integrar o polo passivo da demanda. 

Anoto ainda como fundamento o fato de que a hipótese dos autos não 

retrata situação de fato do produto (CDC, art. 12), mas sim de vício do 

produto (CDC, art. 18), o que serve para corroborar com a pertinência 

subjetiva da primeira reclamada para integrar a lide. Assim, rejeito a 

preliminar da primeira requerida. Mérito A parte Reclamante ingressou com 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em desfavor das Requeridas, alegando que adquiriu 

Ar-Condicionado Split 12000 BTU Quente/Frio Inverter Springer Midea 

Código218792/93, no valor de R$ 2.299,90 (dois mil duzentos e noventa e 

nove reais e noventa centavos) na loja da primeira Reclamada. Contudo, 

quando o técnico chegou para instalar o equipamento, ele informou que a 

embalagem do produto estava avariada, bem como que o produto 

adquirido era usado, tinha avarias e ainda estava sem o controle remoto. 

A parte Autora afirma que compareceu a sede da primeira reclamada e 

solicitou a troca do produto, ocasião em que não foi possível a 

substituição do produto, pois não havia outra unidade em estoque. Diante 

disso, preposto da Reclamada informou que o Autor deveria esperar mais 

04 (quatro) dias para a chegada do produto. No entanto, a primeira 

reclamada se manteve inerte e até o ajuizamento da presente demanda a 

parte Autora não tinha conseguido realizar a troca do produto. Diante da 

falha no pós-venda, a parte Reclamante requer a devolução dos valores 

pagos pelo produto, bem como a condenação solidária das Reclamadas ao 

pagamento de indenização por danos morais. Ao contestar a presente 

demanda, a primeira Reclamada afirma que não pode ser responsabilizada 

pelos vícios apresentados no produto, pois o fabricante está identificado 

no polo passivo da presente demanda, devendo ela responder pelos 

vícios dos produtos que fabrica. Já a segunda Reclamada não apresentou 

defesa, ocorrendo a revelia. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

Reclamadas estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbem às Reclamadas 

provarem a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem, analisando o processo, 

observa-se que a parte Reclamante adquiriu produto das Reclamadas e, 

dentro do prazo da garantia contratual, se deparou com vícios. A parte 

Reclamante procurou a primeira Reclamada e esta se manteve inerte, não 

atendendo as reclamações do consumidor. Pois bem. A responsabilidade 

das Reclamadas como fornecedoras de produtos está prevista no artigo 

18 do CDC. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor preceitua 

que: “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1º - Não sendo o vício sanado no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: II - a restituição imediata da quantia 

paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos;” Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que as Reclamadas se omitiram ao não substituírem 

o bem avariado. Assim, a parte Reclamante faz jus a restituição imediata 

da quantia paga pelo produto, tendo em vista que as Reclamadas não 

exerceram o seu direito de substituir o produto entregue ao consumidor no 

prazo legal de 30 (trinta) dias. No tocante ao dano moral, entendo que o 

mesmo resta evidenciado no presente caso. O dano moral experimentado 

pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço das 

reclamadas que não efetuaram o reparo no prazo legal, que deixaram de 

substituir o produto defeituoso por um novo. No que tange aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia das reclamadas. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivada pelas 

reclamadas, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “RECURSO INOMINADO - APARELHO DE TV - 

DEFEITO NO PRODUTO COM APROXIMADAMENTE DEZ MESES DE USO 

NÃO SOLUCIONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - 
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PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA - 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. 2. Se o aparelho de TV adquirido 

pelo consumidor apresenta defeito com aproximadamente10 (dez) meses 

de uso, mas dentro do prazo de garantia é encaminhado à assistência 

técnica e não tem o vicio sanado, fato que dá ensejo à restituição imediata 

do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em 

decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, 

que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.. 3. Eleva-se o 

valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado aquém dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, se comparado a 

decisões análogas.” (Recurso Inominado nº 0011692-30.2011.811.0001, 

Turma Recursal Única/MT, Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 

01/08/2013). (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das 

Reclamadas ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular as reclamadas a agirem com a negligência que 

restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. III 

– DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do pedidos inaugurais para CONDENAR a Reclamada 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA a restituir ao Reclamante 

JEFERSON JESUS DA SILVA CAMPOS a quantia de R$ 2.299,90 (dois mil 

duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), corrigida 

monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir do efetivo desembolso, bem como CONDENAR as Reclamadas 

solidariamente a indenizarem a parte Reclamante pelos danos morais 

suportados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (IGPM-FGV) e acrescido de juros legais a partir 

desta decisão. A parte Autora deverá colocar o produto a disposição das 

Reclamadas. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA 

à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010148-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO ALVES BEZERRA REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que 

desconhece o débito no valor de R$ 283,91 (duzentos e oitenta e três 

reais e noventa e um centavos), com data de inclusão em 15/12/2018. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 

Questão que prefere às demais diz com relação à competência do Juizado 

Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. Pois bem. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que devem 

ser observados pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se 

tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação 

legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre 

eles a competência do Juízo. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito 

material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada 

até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte 

alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos 

(contestação), como matéria preliminar de defesa. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que, ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exigem a necessidade de perícia complexa 

para o desate da questão, como no caso dos autos. Com efeito, 

comparando as assinaturas dos documentos anexos aos autos, não se 

tem como concluir se tratarem da mesma assinatura. Portanto, com base 

na prova dos autos, resta evidente a necessidade de produção da prova 

pericial, a fim de identificar se a assinatura é ou não da parte reclamante, 

pois somente com o deslinde dessa controvérsia restará clara a solução 

da presente causa. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a 

competência dos juizados especiais para processar e julgar, tão-somente, 

causas cíveis de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 

51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: “II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou 

seu prosseguimento, após a conciliação;” Nesse sentido, verbis: 

“RECURSO INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, 

AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, Data do 

Julgamento 27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012) (grifei) 

“FRAUDE. CONTRATO ASSINADO. NEGATIVAÇÃO. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. A prova pericial grafotécnica é a única 

pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é de natureza 

complexa e, por conseguinte, incompatível com o rito Juizado Especial, 

impondo-se, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito.” 

(RNEI, 4951/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL/MT, 

Data do Julgamento 01/02/2011, Data da publicação no DJE 17/02/2011) 

(destaquei) Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, 

razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a 

complexidade da causa. III – DISPOSITIVO Assim é que importa dar 

aplicação à norma constante do inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 de 

modo que, diante da complexidade inerente à causa, OPINO pelo 

RECONHECIMENTO de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, JULGANDO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010862-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE LAURA FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte 

Reclamante alega que seu voo contratado junto à Reclamada foi alterado 

sem qualquer aviso prévio e o voo no qual foi reacomodada sofreu atraso 

de 04 (quatro) horas para chegar ao destino final. Ao final pugnou pela 

condenação da empresa em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A parte Reclamada argui preliminar de 

ilegitimidade ativa, haja vista que o HIASMIM RAPHAELA VIERA MIRANDA 

e PEDRO KFOURI RACHID JAUDY são menores de idade incapazes e, 

portanto, não podem litigar no Juizado Especial Cível. Analisando a 

preliminar arguida pela Reclamada, tenho que merece acolhimento. O artigo 

8, caput, da Lei 9.099/95 disciplina que “não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil”. Assim, acolho a preliminar e julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito com relação aos Reclamantes HIASMIM RAPHAELA 

VIERA MIRANDA e PEDRO KFOURI RACHID JAUDY, com fundamento no 

artigo 52, inciso III, da Lei 9.099/95. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa 

reclamada para o trecho Cuiabá-MT/ Navegantes-SC, com conexão em 

Congonhas-SP, para o dia 30/07/2019, com horário previsto para saída às 

12h55min e chegada no destino final às 18h05min. No entanto, a 

Reclamante alega que seu voo foi alterado unilateralmente, sem qualquer 

aviso prévio. Assim, o Voo que iria partir de Congonhas/SP, às 17h00min, 

passou para as 19h20min. Sendo que o voo inicialmente contratado 

chegaria em Navegantes/SC às 18h05, passou para às 20h25min. Ocorre 

que o voo no qual a parte Autora foi reacomodada sofreu atraso. Assim, a 

Reclamante requer a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do 

serviço. A Reclamada alega que o voo inicialmente contratado foi 

cancelado em virtude do intenso tráfego aéreo, o que impossibilitou a 

comunicação da consumidora, pois se tratava de fato imprevisível. Afirma 

que visando não causar danos a Autora, a ré realocou a passageira no 

primeiro voo subsequente para o destino contratado. Analisando os 

documentos anexos aos autos, em especial os juntados pela Autora, 

incontroverso que houve cancelamento do voo contratado e atraso de 04 

(quatro) horas para desembarque no destino final. De outro lado, não 

existem provas nos autos indicando que a Reclamada tenha fornecido a 

parte Autora as assistências materiais previstas no artigo 26 da 

Resolução nº 400 da ANAC. Assim, é inconteste a obrigação da 

Reclamada à reparação dos danos de ordem moral causados à 

Reclamante. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. É incontroverso nos autos que a 

parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada 

e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve atraso no 

cumprimento do itinerário de seu voo, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 400/2016). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de 

serviço. O dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA. ATRASO DE VOO POR MAIS DE SETE HORAS. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A manutenção não programada de 

aeronave não é força maior e não justifica o atraso. Trata-se de fortuito 

interno que integra o risco da atividade da transportadora e não afasta o 

dever de indenizar (art. 14 da Lei 8.078/90). DANO MORAL. DANO IN RE 

IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Valor da indenização fixado na sentença, de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), que vai mantido, porquanto em sintonia com os 

parâmetros desta Câmara em situações parelhas. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70046400677, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 16/08/2012)” APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE 

AÉREO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS 

DE oito HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato 

ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de 

força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no 

período indigitado. O atraso do voo, por mais de oito horas, sem as 

informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o 

fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da mesma forma 

que os cancelamentos não justificados. No caso dos autos, configurado o 

prejuízo à consumidora, relegada ao alvedrio por conta da inescusável 

falha na prestação dos serviços de transporte aéreo a cargo da ré, resta 

configurada a obrigação de indenizar. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

Não obstante os percalços vivenciados pela apelada e que colorem a 

figura do dano moral in re ipsa, o montante arbitrado na sentença se 

mostra um tanto dissociado da média praticada por esta Câmara em 

situações análogas, devendo ser reduzido. Nestes termos, é de ser 

reduzida a indenização para o valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e 

quarenta reais), representativo de 10 salários mínimos atuais, verba que 

deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se 

a orientação da Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros 

moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual e na linha da jurisprudência unívoca do colegiado. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051526168, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 17/04/2014) (grifei) No que diz 

respeito aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 
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honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

para CONDENAR a Reclamada GOL LINHAS AÉREAS S/A a pagar a 

Reclamante ALINE LAURA FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito, com relação aos Reclamantes 

HIASMIM RAPHAELA VIERA MIRANDA e PEDRO KFOURI RACHID JAUDY, 

com fundamento no artigo 52, inciso III, da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007558-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO MARCIO CARVALHO GUSMAO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS objetivando o 

reembolso do valor gasto na compra de passagens áreas que foram 

canceladas. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Acolho 

o pedido de retificação do polo passivo da presente demanda para 

constar Gol Linhas Aéreas S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 

07.575.651/0001-59. 3. Não havendo a necessidade de provas a serem 

produzidas em audiência, autorizado resta o julgamento antecipado da lide, 

na forma do art. 355, I do CPC. A parte Reclamante alega que adquiriu 

passagens aéreas da Reclamada, partindo de Cuiabá-MT com destino final 

Porto Seguro-BA, tendo como data de partida o dia 25/12/2019, pagando 

pela passagem o valor de R$ 731,70 (setecentos e trinta e um reais e 

setenta centavos). Afirma que no mês de junho de 2019, verificou que a 

data de ida não poderia ser utilizada, razão pela qual, com antecedência 

de mais de 07 (sete) meses, optou por cancelar a compra do bilhete. 

Ocorre que após os procedimentos de cancelamento e reembolso teve o 

descontentamento de ser ressarcido no valor de R$ 181,90 (cento e 

oitenta e um reais e noventa centavos), o que não representa nem 30% 

(trinta por cento) do valor pago. Diante da abusividade da Reclamada em 

devolver valor irrisório, requer a condenação da Reclamada a restituição 

em dobro dos valores pagos, bem como a condenação da companhia 

aérea ao pagamento de indenização por danos morais. A Reclamada, ao 

apresentar defesa alega que a parte autora recebeu as informações 

específicas sobre sua passagem, visto que as regras variam de acordo 

com a tarifa adquirida, contando com claro conhecimento do percentual 

das taxas administrativas. Em que pesem as previsões contratuais de taxa 

de cancelamento e de multa, observa-se que as cláusulas contratuais 

colocam o consumidor em extrema desvantagem, motivo pelo qual devem 

ser tidas como nulas de pleno direito, conforme artigo 51 do CDC, pois se 

revela extremamente abusivo a Reclamada realizar a cobrança de taxas 

administrativas que chegam a resultar na perda de 75% (setenta e cinco 

por cento) do valor pago pelo serviço. Ademais, o serviço de transporte 

aéreo não foi utilizado pela Reclamante e o cancelamento foi informado 

com antecedência de 07 (sete) meses de forma a propiciar que a 

Reclamada comercializasse as passagens canceladas. Dessa forma, 

permitir que a Reclamada se aproprie de grande parte do valor pago pelo 

consumidor, sem que ele tenha utilizado o serviço, configuraria 

enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884, do Código Civil, 

motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido do Reclamante para que a 

Reclamada proceda o reembolso do valor despendido pelas passagens, 

contudo, deverá ser descontado uma multa de 05% (cinco por cento) e as 

taxas de embarque, uma vez que se trata de cobrança aeroportuária. 

Nesse sentido: CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO 

DE TRECHO DE IDA E VOLTA - DESISTÊNCIA DE UTILIZAR O TRECHO DE 

VOLTA - COMUNICAÇÃO APRESENTADA A COMPANHIA AÉREA COM 

TRÊS DIAS DE ANTECEDÊNCIA - DESCARACTERIZADO O NO SHOW - 

PEDIDO DE REEMBOLSO DO TRECHO NÃO UTILIZADO. DEVOLUÇÃO DA 

MILHAGEM RESGATADA E DA QUANTIA PAGA. RETENÇÃO DE MULTA 

COMPENSATÓRIA - LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Defiro a gratuidade de justiça. 2. Trata-se de recurso interposto pela 

autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de 

devolução da milhagem, em decorrência de desistência de realizar a 

viagem, e indenização por danos materiais e morais. 3. No caso dos autos, 

a consumidora adquiriu, por meio de plano de milhagem, bilhete aéreo de 

ida (26/04/2018) e volta (07/05/2017), bem como serviço de transporte de 

bagagem, para voo que partiria de Brasília/DF com destino a Guarulhos/SP. 

Apesar de ter utilizado o trecho de ida, a autora formulou pedido de 

cancelamento do bilhete de volta em 04/05/2018. Segundo as rés, a 

utilização do trecho de ida e o pedido de desistência do trecho de volta 

caracterizaria "no show", o qual é apenado com cobranças de multas, não 

havendo o que restituir. 4. "No show" é o termo utilizado para as 

passagens reservadas em que o passageiro não se apresenta para o 

embarque. Assim, apesar de o passageiro ter utilizado o trecho de ida, a 

desistência do trecho de volta não caracteriza o "no show", uma vez que 

a impossibilidade foi comunicada à companhia aérea com antecedência de 

três dias. 5. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas 

ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 6. O 

argumento da companhia aérea de que tem direito à retenção do valor 

integral das passagens pelo fato de ter ocorrido "no show" não merece 

prosperar, pois, além de não se tratar de "no show" a previsão contratual 

nesse sentido mostra-se abusiva, e por isso merece ser declarada nula. 

7. De acordo com o disposto no art. 740 do CC, "o passageiro tem direito a 

rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe 

devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação 

ao transportador em tempo de ser renegociada". Nesse caso, o 
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transportador poderá reter até 5% da importância a ser restituída ao 

passageiro, a título de multa compensatória (art. 740, § 3º, do CC). 8. 

Também determina o art. 3º da Resolução 0400/2016 da ANAC que "o 

transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de 

passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou remarcação não 

ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de transporte 

aéreo". 9. Assim, não iniciada a viagem de retorno a Brasília e comunicada 

a desistência do consumidor à empresa aérea, a devolução da milhagem 

resgatada, bem como da quantia paga pelo transporte de bagagens, é 

medida que se impõe, porém, em ambos os casos retida a multa de 5%. 

10. Por sua vez, não deve ser restituída a taxa de embarque, uma vez que 

se trata de cobrança aeroportuária. 11. Quanto ao dano moral, no caso, 

não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte 

requerente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação 

vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato 

narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a 

causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. 12. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para condenar solidariamente as rés na 

obrigação de devolver à autora as milhas resgatadas para o trecho de 

volta, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como 

de restituir a quantia paga a título de transporte de bagagens, permitida em 

ambos os casos a retenção da multa de 5%. 13. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 14. Sem custas 

e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 

55 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1167892, 07064983320188070014, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no 

DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a Reclamada 

deverá restituir ao Reclamante o valor de R$450,61 (quatrocentos e 

cinquenta reais e sessenta e um centavos) de forma simples, pois não 

estão presentes os pressupostos para repetição do indébito previstos no 

artigo 42, parágrafo único do CDC. Por outro lado, não se afigura a 

hipótese de condenação em danos morais, pois a situação narrada não se 

constitui em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. Não se está, contudo, dizendo, com 

isso, que a parte autora não sofreu transtornos e frustrações. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida. Nesse sentido: CIVIL. 

transporte aéreo internacional. PREVALÊNCIA DAS NORMAS dos 

TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE EM 

RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - 

RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO 

UNILATERAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO. DANOS 

MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. 

Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 

636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do 

consumidor (CDC, Artigos. 2º, 3º, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas. 

II. Fatos incontroversos: i) aquisição de passagens aéreas, por parte da 

recorrente, de Cartagena/Colômbia para San Andres/Colômbia, às 16h13 

do dia 21/10/2017, e de San Andres/Colômbia para Bogotá/Colômbia, às 

14h55, do dia 24/10/2017, por meio da companhia aérea recorrida; ii) valor 

total pago pela recorrente pelos voos de R$ 536,16; c) alteração unilateral 

do voo do dia 24/10, para 12h31, com comunicação da mudança à autora, 

em 13/10/2017 (ID 6956661, pág. 2); d) pedido de cancelamento dos 

bilhetes pela recorrente, por não ter anuído à modificação; e) compra de 

novas passagens pela recorrente em outra companhia aérea; f) 

devolução pela recorrida de apenas R$ 188,11 do valor total pago pela 

autora (ausência de impugnação específica na contestação quanto a esse 

ponto). III. Pedido inicial de condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais (estimados em R$ 7.000,00), além de danos materiais de R$ 

490,29 (diferença não devolvida à autora). Recurso interposto pela 

requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos 

(improcedência do dano extrapatrimonial). IV. O dano moral precisa ser 

compreendido como aquele que possa agredir, violentar, ultrajar, 

menosprezar de forma acintosa ou profunda a dignidade humana, em que 

a pessoa se sinta reduzida ou aniquilada em sua existência jurídica. Daí 

não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau 

médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de 

minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5º, incisos 

V e X). V. No presente caso, em que pese a alteração unilateral do voo 

pela recorrida, a recorrente foi comunicada da alteração (razoável) com 

mais de uma semana de antecedência, ocasião em que foi facultado o 

cancelamento dos bilhetes. Ademais, a recorrente logrou adquirir bilhetes 

em outra companhia, e seguir o planejamento da viagem, sem maiores 

intercorrências. E, ainda que o reembolso tenha sido em valor inferior ao 

devido, o inadimplemento contratual, in casu, não configura situação de 

violenta afronta aos atributos da personalidade da recorrente (CF, Art. 5º, 

V e X), a respaldar a pretendida condenação por danos extrapatrimoniais. 

Precedente do TJDFT: 1ª Turma Recursal, Acórdão n.1130700, DJE: 

19/10/2018). VI. Irretocável, pois, a sentença que condenou a recorrida 

tão somente à devolução da a diferença entre o valor reembolsado e o 

pago pelas novas passagens adquiridas após o pedido de cancelamento. 

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus 

fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação. (Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55). 

(Acórdão 1159723, 07393969320188070016, Relator: FERNANDO 

ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 

26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Improcedente, portanto, o 

pedido para condenação em danos morais. III – DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente demanda 

por MARIO MARCIO CARVALHO GUSMAO em desfavor da Gol Linhas 

Aéreas S/A para CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante a 

quantia de R$450,61 (quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e um 

centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo 

desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação. Retifique-se o polo passivo da presente 

demanda para constar Gol Linhas Aéreas S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 

07.575.651/0001-59 Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010356-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PATRICIO DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010356-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELIO PATRICIO DE MESQUITA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que 

desconhece o débito de R$ 3.419,29 (três mil quatrocentos e dezenove 

reais e vinte e nove centavos), contrato nº 21163300213468, data da 
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disponibilização: 07/05/2018. Pede a declaração de inexistência do débito, 

bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Acolho 

o pedido de retificação do polo passivo arguido pela Reclamada. 3. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma não 

possuir. A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites 

do exercício regular do seu direito de credora. Narra ser cessionária da 

empresa VIA VAREJO em relação ao crédito oriundo do contrato de venda 

financiada. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada 

trouxe aos autos contrato de venda financiada pactuado entre a 

Reclamante e a cedente do crédito, cujas assinaturas são, no mínimo, 

semelhantes às apostas nos documentos que instruíram a inicial, bem 

como demonstrou nos autos que o débito tem origem na inadimplência 

quanto as faturas do financiamento. Assim, não verifico ilegalidade 

praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem 

em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante 

apresentou impugnação à contestação, no entanto, não se desincumbiu 

de desconstituir os fatos e documentos colacionado na defesa. Ora, a 

parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater 

os termos da contestação e, para tanto, trazer aos autos comprovação do 

que ali alegou, o que não ocorreu. Acerca do ônus da prova descreve o 

Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. (...) Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não 

incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

HELIO PATRICIO DE MESQUITA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

CREDITÓRIOS IPANEMA VI- NP ambos com qualificação nos autos. OPINO, 

ainda, pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada para CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento da quantia 

de R$ 3.897,97 (três mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e 

sete centavos), referente ao valor do débito, devendo esse valor ser 

atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV e juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data da apresentação da contestação. Retifique-se o polo 

passivo da presente demanda para constar o FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, com CNPJ/MF número 

26.405.883/0001-03. Deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009483-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE KATIA NASCIMENTO FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009483-90.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SILENE KATIA NASCIMENTO FERNANDES REQUERIDO: 

BANCO PAN I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de falha na prestação de serviço por inscrição indevida dos 

dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dois débitos sendo um no valor de R$ 1.790,80 (hum mil, setecentos e 

noventa reais e oitenta centavos), contrato nº 700337033-0, data: 

20/05/2015 e outro no valor de R$ 3.901,80 (três mil, novecentos e um 

reais e oitenta centavos), contrato nº 509570571-0, data: 20/06/2015. 

Pede a declaração de inexistência dos débitos objetos da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica o preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando 

que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A parte 

Reclamante requer na sua inicial a declaração de inexistência dos débitos 

inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que não 
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possui débitos junto a parte Requerida. Ao apresentar defesa, a parte 

Reclamada elucidou que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito é referente a empréstimo consignado contratado pela Autora, em 

20/07/2011, no valor de R$ 4.883,04 (quatro mil, oitocentos e oitenta e três 

reais e quatro centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 146,90 (cento 

e quarenta e seis reais e noventa centavos), através de descontos no 

benefício previdenciário da parte requerente. O réu afirma que a parte 

autora perdeu margem para consignação e não houve mais descontos do 

valor das parcelas na folha de pagamento, estando a parte Autora em 

débito com 26 (vinte e seis) parcelas do contrato de empréstimo 

consignado, o que ensejou a negativação do nome do Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. A parte Reclamada combateu as 

alegações da parte Autora e apresentou prova suficiente da contratação 

do empréstimo consignado (id. 25640375) e da existência do débito por 

meio do demonstrativo de operação (id. 25640379). A parte ré apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo banco réu refutaram 

a tese da Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela parte 

Reclamada demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição da 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. 

Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 

quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a parte requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por SILENE KATIA NASCIMENTO FERNANDES em desfavor do 

BANCO PAN. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010176-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BENEVIDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010176-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AILTON BENEVIDES PEREIRA REQUERIDO: CENTRO 

UNIVERSSITARIO UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR, na qual a parte 

Reclamante alega que está sofrendo cobranças indevidas por débitos que 

não possui. Narra que é aluno regular no curso de Engenharia Civil na 

Instituição de Ensino Reclamada, desde o primeiro semestre de 2015/01, 

realizando o pagamento da graduação através do Financiamento Estudantil 

– FIES, na modalidade 100%. Ocorre que a Reclamada está realizando 

cobrança no valor de R$ 854,50 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta centavos) referente a uma parcela do FIES (Financiamento 

Estudantil) do semestre 2018/2, bem como está realizando cobrança no 

valor total de R$ 11.073,48 (onze mil setenta e três reais e quarenta e oito 

centavos) referente a soma de parcelas referentes ao semestre 2019/02. 

O Reclamante afirma que não possui nenhum débito com a Reclamada, 

pois fez todos os aditamentos e o financiamento estudantil cobre 100% 

dos valor da semestralidade cobrado pela Reclamada. Assim, requer a 

declaração de inexistência do débito referente aos semestres 2018/02 e 

2019/02, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 479 de 812



necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A parte Autora 

ao ajuizar a presente demanda afirma que a Reclamada está realizando a 

cobrança indevida de valores referentes aos semestres de 2018/02 e 

2019/02. No entanto, o Reclamante explica que é beneficiário do 

financiamento estudantil – FIES, o qual cobre 100% (cem por cento) dos 

encargos educacionais do curso de Engenharia Civil realizado na 

Instituição de Ensino Reclamada. O Reclamante narra que realizou todos 

os aditamentos e não possui nenhum débito perante a Reclamada, motivo 

pelo qual as cobranças são indevidas. Visando fazer prova de suas 

alegações a parte Autora junta a petição inicial o contrato de 

financiamento (id. 24478744), os aditamentos dos semestres 2018/02 (id. 

24478743) e 2019/02 (id. 24478487), bem como os extratos financeiros 

que demonstram as cobranças (id. 24478749/ 24478752). A requerida, 

por sua vez, em sede de contestação aduz que o Autor falta com a 

verdade, pois não está realizando nenhuma cobrança de mensalidades ao 

Reclamante. Alega que não há mensalidades em aberto, bem como que 

não há qualquer prova nos autos de que ela tenha realizado as supostas 

cobranças. No entanto, verifico que a alegação da parte Reclamada não 

guarda correspondência com as provas dos autos. Analisando os 

extratos financeiros apresentados pela parte Autora (id. 24478749/ 

24478752) que foram obtidos no portal do aluno gerido pela Reclamada, 

observa-se a existência das cobranças objeto da presente demanda. 

Portanto, a Reclamada falta com a verdade ao afirmar que não realizou 

cobranças a parte Autora, pois as cobranças estão evidentes no 

processo. Cabe salientar que de fato as cobranças são indevidas, pois a 

parte Autora trouxe aos autos os aditamentos dos semestres 2018/02 (id. 

24478743) e 2019/02 (id. 24478487), os quais demonstram que o 

Financiamento Estudantil custeou 100% (cem por cento) do valor da 

semestralidade. Portanto, as cobranças são nitidamente indevidas tendo 

em vista a inexistência de débitos. Assim, se faz salutar a declaração de 

inexistência dos débitos referentes aos semestres 2018/02 e 2019/02. No 

que tange o pedido de indenização por danos morais, tenho que no 

presente caso, a parte Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral 

pelos fatos narrados na inicial. Cediço que a indenização por danos 

morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que 

lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 

haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Ademais, a parte Autora não teve seu nome 

negativado, muito menos comprovou que teve bloqueado seu cadastro na 

praça, devido a existência do referido débito. Assim, segundo a melhor 

doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, 

entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte 

reclamante, não restou comprovado que a reclamada tenha agido de modo 

desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de 

conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente. Ademais, a 

mera cobrança, não é passível de ofender a honra do consumidor. Nesse 

sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SIMPLES 

COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA 

CARACTERIZAR A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO 

TRANSTORNO NÃO INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71008364325, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 16/05/2019). 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. 

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

A cobrança indevida de serviços ou valores não gera, por si só, o dever 

de indenizar. A parte autora não teve seu nome inscrito no rol de 

inadimplentes. Configurada a hipótese de mero transtorno e 

aborrecimento. Honorários. Manutenção. APELO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70081192353, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 15/05/2019) Desta 

forma, tenho que a simples cobrança, sem qualquer abalo à imagem 

autoral é insuficiente para gerar o direito à receber indenização por danos 

morais, sendo que o pleito deve ser julgado improcedente. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

formulados por AILTON BENEVIDES PEREIRA em desfavor da CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNIASSELVI, para DECLARAR a inexistência dos débitos 

cobrados pela Reclamada, referente aos semestres 2018/02 e 2019/02. 

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 24479270, sem a 

aplicação de multa. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009665-76.2019.8.11.0001
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MATHEUS SANTOS CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009665-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATHEUS SANTOS CABRAL REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 
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em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005187-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FIGUEIREDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005187-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RICARDO FIGUEIREDO SOARES REQUERIDO: AVIANCA I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais na 

qual a reclamante alega que o voo de ida contratado junto à requerida 

sofreu alteração unilateral em seu itinerário com mudança de data e 

horário, o que lhe causou diversos transtornos e danos materiais. Como 

se não bastasse os empecilhos na viagem de ida, o voo de volta 

contratado junto a Requerida foi cancelado, sendo que a ré não 

providenciou a reacomodação do Autor em outro voo, tendo obrigado ele a 

adquirir passagens aéreas de outra companhia para realizar a viagem de 

retorno. Ao final requer a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos materiais e morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. O feito amolda-se nos requisitos para 

julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código 

de Processo Civil, pois a requerida, embora tenha sido citada/intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação, bem como não apresentou defesa 

até a presente data. O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece 

que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Desta forma, ante a não apresentação de defesa, a confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme 

elencado no art. 20 exposto alhures, pertence ao Juiz a convicção quanto 

a ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir 

a ocorrência ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo 

com as provas produzidas pela parte Reclamante. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a comprovar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. 

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante adquiriu passagem 

aérea da empresa reclamada para o trecho Cuiabá/MT à João Pessoa/PB, 

com conexão em Brasília/DF, para o dia 16/04/2019, com horário previsto 

para embarque às 08h10min e chegada programada para às 14h40min. 

Contudo, a Reclamada 02 (dois) dias antes da viagem, realizou alteração 

da data e horário dos voos, inclusive da conexão, sem o consentimento do 

autor, o que fez com que ele embarcasse um dia antes do contratado e 

aguardasse na cidade de Brasília até o dia seguinte, para embarcar 

novamente sentido João Pessoa/PB. Durante o período que aguardou em 

Brasília/DF, o Reclamante afirma que teve que arcar com as custas de 

hospedagem, alimentação e transporte. No que diz respeito ao voo de 

volta, a parte Autora afirma que foi surpreendida com o cancelamento 

unilateral do voo, sendo que a Reclamada não procedeu sua 

reacomodação em outro voo, o que fez com que ele fosse obrigado a 

adquirir passagem aérea de outra companhia, partindo do aeroporto de 

outra cidade para chegar ao destino final. A Reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação e também não apresentou defesa. Da análise dos 

autos, está incontroverso que a parte Autora teve que se submeter a 

voos diferentes do inicialmente contratado. Desta feita, resta inconteste a 

obrigação da reclamada à reparação dos danos causados ao reclamante. 

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da requerida e que estes serviços não foram prestados nos limites do 

contrato, já que houveram alterações da data e horário da viagem, bem 

como cancelamento de voo, não tendo sido cumprida as normas 

estabelecidas pela Anac. Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais à parte reclamante, isso porque a alteração do itinerário 

contratado e a mudança de horário de embarque lhe causou transtorno, 

frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a 

deficiente prestação de serviços contratados. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, in verbis: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. VOO ANTECIPADO DE FORMA UNILATERAL. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO CABÍVEL. INVERSÃO DOS 

ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. Dano 

moral. A alteração do horário do voo da parte autora, que antecipou a 

viagem em três horas, sem comunicação prévia aos autores, acarretando 

o término abrupto em sua programação de férias, deixando-o no aeroporto 

sem a devida assistência. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor 

ou aborrecimento comumente verificados pelos passageiros do transporte 

aéreo, configurando efetivo abalo moral, passível de reparação. Quantum 

indenizatório. A contraprestação pelo sofrimento auferido tem a função de 

compensar a dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao 

agente para que não reincida em situações como a ocorrida, sendo 

necessária a observação das condições financeiras das partes, a 

gravidade do fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. 

Quantum majorado para patamar harmonizado com a jurisprudência deste 

Tribunal. Dano material reajustado em conformidade aos valores 

constantes dos documentos comprovados nos autos. Redimensionamento 
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dos encargos sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078530284, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/09/2018). No que diz respeito aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Já com relação ao pedido de indenização 

por dano material, tenho que não merece acolhimento. A parte Autora 

afirma que teve gastos extras com hospedagem, alimentação e transporte, 

porém, não traz aos autos os comprovantes fiscais das despesas que 

alega ter suportado. Ademais, o comprovante de compra apresentado na 

id. 23026892, pág. 03, não é meio de prova idôneo, pois trata-se de “print 

screen” de tela de celular que não passa a segurança esperada. Vale 

ressaltar que a imagem não contém informações do proprietário do cartão, 

não cabendo a presunção de que ele é de titularidade do Reclamante. 

Cabia ao Reclamante trazer aos autos a fatura do cartão de crédito, prova 

segura e idônea a comprovar os gastos extras com passagens aéreas. III 

– DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a 

Reclamada AVIANCA a pagar ao reclamante RICARDO FIGUEIREDO 

SOARES, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011308-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX BRUNO DA SILVA CARRARA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte Reclamante alega 

que teve seu nome inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, a pedido da parte Reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 

296,87 (duzentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), 

contrato nº MP1684660000143, data:18/06/2019. Ao final, pugnou 

declaração de inexistência de relação jurídica, declaração de 

inexigibilidade do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora aderiu perante a Reclamada 

aos serviços de cartão de crédito, cujo contrato segue anexo à petição 

contestatória. Analisando a assinatura presente no contrato apresentado 

junto a contestação, constata-se que ela é idêntica as assinaturas 

presentes nos documentos que instruem a inicial. Assim, mesmo a olhos 

desarmados é possível afirmar que a assinatura presente no contrato é 

oriunda do próprio punho da parte Autora. Ademais, a parte Reclamada 

trouxe junto a contestação o documento pessoal da parte Reclamante que 

foi apresentado no momento da contratação dos serviços. Este 

documento não foi impugnado e não existem provas nos autos indicando 

que ele tenha sido perdido, furtado ou roubado. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 
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omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante 

à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ALEX BRUNO 

DA SILVA CARRARA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008580-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MM SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME REQUERIDO: 

DEZIRRE CRISTINA DA CRUZ - ME, UESLEM ALVES DE ASSIS EIRELI I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

movida pela parte Reclamante que alega ser credora da importância de R$ 

7.743,75 (sete mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), oriunda da prestação de serviço de contabilidade. Alega que 

no dia 01 de junho de 2019 recebeu carta das requeridas informando o 

cancelamento dos serviços contábeis a partir do dia 30 de junho de 2019. 

Diante disso, a Reclamante tentou receber os valores que as Reclamadas 

deviam desde o mês de novembro de 2018, porém, não obteve êxito. Ao 

final requer a condenação das Reclamadas ao pagamento do valor 

atualizado de R$ 8.492,00 (oito mil quatrocentos e noventa e dois reais). É 

a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. O feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil, pois as Requeridas 

embora citadas, não compareceram em audiência de conciliação, bem 

como não apresentaram defesa até a presente data. O art. 20 da Lei 

9.099/95 estabelece que: “não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 344 do CPC/2015 dispõe que: “Se 

o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Desta forma, 

ante ao não comparecimento das Reclamadas na audiência de conciliação, 

bem como a ausência de contestação, a confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme elencado no 

art. 20 exposto alhures, pertence ao Juiz a convicção quanto a ocorrência 

dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir a ocorrência 

ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamante. 3. No mérito a pretensão é Procedente. 

Extrai-se da exordial que a parte Reclamante é empresa de contabilidade 

que presta serviços a diversas empresas, dentre elas as Reclamadas. A 

Autora afirma que desde 01 de novembro de 2016 prestou serviço para a 

primeira Reclamada, ocorre que, a partir do mês de novembro de 2018, os 

pagamentos dos honorários deixaram de existir, em que pesem as 

inúmeras cobranças. No dia 01 de junho de 2019, a Reclamante afirma ter 

recebido carta da primeira Requerida informando o cancelamento dos 

serviços contábeis, a partir do dia 30 de junho de 2019. Diante disso, a 

parte Autora tentou receber os valores que lhe são devidos, porém não 

obteve êxito. A Autora ainda relata que em virtude de dificuldade 

econômica, a proprietária da primeira Reclamada abriu uma segunda 

empresa, ora segunda Reclamada, em nome do seu marido, com o único 

intento de ocultar patrimônio e dificultar que credores da primeira 

Reclamada recebam o que lhe são devidos. Assim, a Reclamante requer a 

condenação solidária da segunda Reclamada, tendo em vista a sucessão 

patrimonial. Pois bem, analisando os documentos (id. 24115492, 

24115496) apresentados pela Reclamante, tenho que está devidamente 

demonstrada a prestação dos serviços de contabilidade para a primeira 

Reclamada e a existência dos débitos pendentes de pagamento. Da 

mesma forma, os documentos (id. 24115123, 24115127, 24115132, 

24115135) indicam a verossimilhança das alegações de sucessão 

patrimonial da segunda Reclamada, o que a torna legítima para figurar no 

polo passivo da presente demanda. Assim, cabiam as Reclamadas 

produzirem provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da Reclamante, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC. 

Contudo, as Reclamadas não aportaram aos autos elementos 

modificativos ou extintivos do direito de cobrança da Reclamante quanto 

aos honorários pelos serviços de contabilidade. Imperioso, portanto, a 

condenação das Reclamadas de forma solidária a procederem o 

pagamento do débito descrito na petição inicial, de forma atualizada. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MM SOLUCOES 

CONTABEIS LTDA - ME em desfavor de DEZIRRE CRISTINA DA CRUZ – ME 

e UESLEM ALVES DE ASSIS EIRELI para CONDENAR as Requeridas 

solidariamente ao pagamento de R$ 8.492,00 (oito mil quatrocentos e 

noventa e dois reais), atualizados monetariamente pelo IGP-M/FGV, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a 

citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010072-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BENEDITA ASSUNCAO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010072-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTINA BENEDITA ASSUNCAO PEIXOTO REQUERIDO: 

AVON COSMÉTICOS LTDA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, uma vez que desconhece o débito no valor de R$ 

216,11 (duzentos e dezesseis reais e onze centavos), contrato nº 

075719955592616 172018, data da inclusão 10/02/2019. Pede a 

declaração de inexistência de relação jurídica, declaração de inexistência 

do débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela Reclamada, com fundamento no 

artigo 488 do CPC. 3. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma não possuir. A Reclamada, por sua vez, informou que 

atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora. A 

fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos 

autos ficha cadastral assinada pela Reclamante, cujas assinaturas são, 

no mínimo, parecidas as apostas nos documentos que instruíram a inicial. 

A Reclamada também trouxe aos autos áudio (id. 25828238), no qual a 

parte Autora reconhece que está em débito com a Reclamada referente a 

produtos da campanha 17/2018. Assim, não verifico ilegalidade praticada 

pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a 

socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o 

deslinde da controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da 

impugnação à contestação rebater os termos da contestação, acaso 

assim entendesse, e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

(...) Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreram as Reclamadas em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto a 

pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas 

carreadas. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial feito por CRISTINA BENEDITA ASSUNÇÃO PEIXOTO em 

desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA ambos com qualificação nos 

autos. Deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011977-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011977-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR REQUERIDO: 

NS2.COM INTERNET S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

parte autora alega ter adquirido um produto da requerida, conforme 

características descritas na petição inicial, pela importância total de R$ 

199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), que não teria 

sido entregue. Pugna pelo ressarcimento em dobro do valor pago pelo 

produto, bem como pela condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 
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para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Não havendo provas a 

serem produzidas em audiência, autorizado o julgamento antecipado da 

lide na forma do art. 355, I, do CPC. A parte Reclamante alega que adquiriu 

no site da Reclamada dois tênis pelo valor total de R$ 304,38 (trezentos e 

quatro reais e trinta e oito centavos). Dos calçados adquiridos, apenas o 

“Tênis Kappa Impact Masculino” foi entregue. Após o término do prazo de 

entrega dos produtos, o Reclamante entrou em contato com a Requerida 

para saber o paradeiro do bem adquirido e não recebido, ocasião em que 

foi informado que o produto adquirido pertencia a um parceiro da 

Reclamada que o comercializou no site dela sem ter o calçado no estoque. 

Foi informado que se o Reclamante concordasse, poderia ser restituído um 

crédito de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos), com o qual ele poderia retornar ao site da Reclamada e fazer 

uma nova compra do mesmo produto, só que desta vez pelo valor de R$ 

299,78 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos). O 

Reclamante afirma que foram feitas diversas tentativas de receber o 

produto adquirido pelo valor originalmente pago, porém, não obteve êxito e 

a Reclamada continua a realizar cobrança do valor do tênis sem proceder 

a entrega dele. A Reclamada apresenta defesa, alegando que devido a 

indisponibilidade do item em estoque, a Ré disponibilizou o vale compras no 

cadastro da parte autora, o qual encontra-se ativo para uso até 

29/07/2020. Pois bem, se a Reclamada possui um sítio eletrônico de 

compra e venda de produtos, onde explora economicamente os anúncios 

que são feitos em sua plataforma, esta é responsável por todas as 

transações comerciais que ocorrem em seu site, independentemente do 

anúncio ter sido feito por terceiro. O consumidor, quando busca o site da 

Reclamada, objetiva a contratação de um serviço de intermediação para 

proporcionar segurança a ele quanto ao recebimento da prestação 

contratada. Tanto é que diversos vendedores cadastrados na Reclamada 

possuem sítio eletrônico próprio, porém, o consumidor opta por adquirir o 

produto no site da Reclamada para ter uma maior segurança. Assim, o 

ônus relativo à segurança da transação comercial é da Reclamada. Cabe 

salientar que a alegação de que havia indisponibilidade do item em estoque 

não é suficiente para elidir a responsabilidade pelos fatos narrados na 

presente demanda. O Reclamante provou através do documento (id. 

24972058, pág. 03) a disponibilidade do item em estoque. Dessa forma, 

cabia a Reclamada cumprir a oferta, o que evidentemente não foi feito. 

Assim, deverá a Reclamada restituir o valor R$ 199,90 (cento e noventa e 

nove reais e noventa e nove centavos), pago pelo produto que não foi 

entregue. No entanto, a restituição deverá ser feita de forma simples, pois 

não estão presentes no caso em comento os pressupostos para a 

repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbindo à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Ademais, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, tendo em vista que nada provou nesse sentido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida 

em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor. 

Se a reclamada garante a entrega do produto e cobra para que o bem seja 

entregue em determinado prazo ao consumidor, é responsável por 

assegurar que o prazo seja observado. O dano moral experimentado pela 

parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada 

em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor. Nesse 

sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPRA DE PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA 

ENTREGA DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso em que a parte 

autora adquiriu um televisor junto ao site de vendas da empresa requerida, 

a qual não entregou o produto em data aprazada bem como não deu 

qualquer justificativa acerca da mora. Dano moral em caráter excepcional 

o qual ultrapassa o mero dissabor. Falha na prestação do serviço. Prejuízo 

in re ipsa. Deram provimento ao recurso. Unânime.” (Apelação Cível Nº 

70045683448, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 24/11/2011) (grifei). 

“RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS 

CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Enseja direito à indenização a título de 

danos morais se restar demonstrado que o fornecedor do produto ou 

serviço agiu com negligência, diante da ausência da entrega do produto 

adquirido pelo consumidor. Mantém-se o valor da indenização se foi fixado 

dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade”. (RECURSO 

INOMINADO Nº 001.2010.046.080-5. RECORRENTE: Sociedade Comercial e 

Importadora Hermes S/A. RECORRIDO: Karla Cecília Carvalho de Godoy. 

Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 15/03/2012). No que 

diz respeito aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei). Resta, pois, 

quantificar o pedido de reparação moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Cotejados vários fatores, e tendo 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Considerando que os 

autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, orientando-se pelos citados princípios 

de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FAGNER DA CRUZ 

FARIAS em desfavor da B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO para 

CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 199,90 

(cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), corrigida 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como 

CONDENAR a Reclamada a reparar a parte Reclamante em danos morais 

na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados da data do 

arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de 
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mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 c.c CTN, art. 161, § 1º), 

contados da data da citação. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010218-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA PORTUGAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010218-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE SILVA PORTUGAL REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a alegação 

funda-se em falha na prestação de serviços decorrente da demora em 

reestabelecer os serviços após pagamento dos débitos. Pleiteou a 

religação do serviço, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de 

preliminares, passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a ação é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. A Reclamante afirma que no dia 24 de 

setembro de 2019, funcionários da Reclamada estavam realizando a troca 

de padrões residenciais no seu bairro. Ao retirarem o padrão da sua casa, 

os funcionários informaram que não colocariam padrão novo sob o 

pretexto de que a unidade consumidora da Reclamante estava com 

contras em atraso. Ao tomar conhecimento da informação, a parte Autora, 

no mesmo dia, se dirigiu a sede da Reclamada e efetuou acordo para 

pagamento dos débitos em atraso. Após isso, a Autora afirma que 

solicitou a religação da energia, porém, a Reclamada não reestabeleceu o 

serviço e até o ajuizamento da demanda a energia ainda não estava sendo 

fornecida. Na contestação a reclamada nega a falha na prestação de 

serviço afirmando que “o compromisso de religação e ligação de energia 

por parte da Requerida, sempre é condicionado a constatação da 

regularidade das instalações técnicas da unidade consumidora, sobretudo 

no que se refere a presença de padrão condizente com as características 

de consumo do imóvel, cuja RESPONSABILIDADE POR SUA INSTALAÇÃO 

É EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, uma vez que a responsabilidade da 

Concessionária é somente até o ponto de entrega de energia”. Contudo, 

as alegações da Reclamada não prosperam, pois não comprovou que de 

fato o serviço não havia sido restabelecido por culpa do Reclamante 

(ausência de condições para instalação técnica). Vale dizer, a Reclamada 

não comprovou nos autos que tenha informado ao Reclamante quanto a 

existência de impossibilidades técnicas para a religação da UC, além 

disso, não fez prova de que tenha notificado o Reclamante quanto ao seu 

dever de promover as adequações alegadas. Portanto, a Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que prestou o serviço quando solicitado pelo 

Reclamante. Vale dizer, não trouxe aos autos fato extintivo, modificativo 

ou impeditivo do direito do Reclamante, ônus que lhe competia nos termos 

do art. 373, II do CPC. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM PROCEDER O 

RESTABELECIMENTO, EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE 

TERCEIRO (LOCATÁRIO). IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A TROCA 

DE TITULARIDADE AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL. 

DEVER DE EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PARA O 

NOME DA PARTE AUTORA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER 

PERSONAM. VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO. FORNECIMENTO DE LUZ QUE SE 

CARACTERIZA EM SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE 

FORMA ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME DISPÕE O 

ARTIGO 22 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00, MONTANTE ARBITRADO EM 

CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006971980, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 25/07/2017) (grifamos) Nesse contexto tenho claro o dano 

moral sofrido pelo Reclamante, ao sentir-se ludibriado pela Reclamada que 

não prestou os serviços nos limites do contrato. É evidente que há, 

nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos 

tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente 

da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 
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o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante CRISTIANE SILVA PORTUGAL 

para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida na id. 24685338 dos 

autos, bem como CONDENAR a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010703-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIDIAN PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte Reclamante alega 

que teve seu nome inscrito de forma indevida no cadastro de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da parte 

Reclamada, por dívida no valor de R$ 247,19 (duzentos e quarenta e sete 

reais e dezenove centavos), contrato nº. 0228270751, disponível em 

16/07/2015. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficiente à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A Reclamada requer o 

indeferimento da exordial, vez que a parte Reclamante não teria acostado 

o extrato de negativação original. Contudo, verifico que a parte Autora 

acostou extrato de negativação legível e em seu nome. Caberia a 

Reclamada acostar ao processo outro extrato a fim de demonstrar a 

inexistência da negativação, não sendo o caso de indeferimento da inicial, 

mas sim de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito 

autoral, o que levaria à improcedência da demanda. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela, acostando para 

comprovar suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a 

demandada reproduziu documentos dos seus programas de software, 

que não são meio de prova idôneo, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 
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implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostada com a exordial, verifico que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. Contudo, verifico que a parte Autora possui 

restrição posterior que deverá ser levada em consideração na 

quantificação do dano moral. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MIDIAN PEREIRA DA CRUZ em desfavor de VIVO S/A para 

DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da 

parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010725-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAIRO HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na 

qual a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida a qual a parte autora alega ser indevida, uma vez que não possui 

relação jurídica com a Empresa Reclamada que justifique a negativação de 

seu nome no valor de R$ 123,97 (cento e vinte e três reais e noventa e 

sete centavos), contrato nº 014372062000071CT, com inclusão em 

16/05/2015. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência da relação 

jurídica, declaração de inexistência do débito que originou a negativação 

em apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica o preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as 

preliminares arguidas pela Reclamada, com fundamento no artigo 488 do 

CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Em que pese os argumentos tecidos pela parte 

Reclamante, em contestação a parte Reclamada combateu suas 

alegações e apresentou prova suficiente da existência do débito por meio 

das faturas coligidas aos ids. 26309744 e 26309746 destes autos, de 

onde se denota a utilização do cartão de crédito, o que indica a existência 

de contratação e utilização do serviço bancário. A parte ré apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo banco réu refutaram 

a tese da Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela parte 

Reclamada demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição da 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. 

Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transação realizadas, 

bem como pagamentos, sugerindo evidência acerca da efetiva utilização 

do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos 

alegados na petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório - 

Apresentação de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito que 

comprovam a disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, 

gerando o saldo devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - 

Cobrança devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do 

direito do credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 

0041299-19.2008.8.26.0602, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 

05/08/2015, 16ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/08/2015) (g.n.) Consigno, ainda, que a responsabilidade 

pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro 

de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos 

da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 
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71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a parte requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por CAIRO HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA em desfavor do 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012127-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FEIK BARROS JOAQUIM JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$ 49,89 (quarenta e nove reais e 

oitenta e nove centavos), contrato nº AD00311621180, data da 

disponibilização: 27/11/2016. Ao final, pugnou pela anulação do negócio 

jurídico, declaração de inexigibilidade do débito que originou a negativação 

em comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias 

os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma não possuir. Verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em que pesem as alegações da defesa, 

verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos que viesse a 

comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da 

presente. Assim, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja 

pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, 

BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 
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comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Contudo, verifico que a parte Autora 

possui outras negativações que deverão ser levadas em consideração na 

quantificação do dano moral. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por FEIK BARROS JOAQUIM JUNIOR em desfavor de BANCO 

BRADESCO para ANULAR o negócio jurídico, DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data da citação. INTIME-SE a Reclamada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da 

parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010679-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VITORUGO SODEIRO ORTEGA REQUERIDO: NET SERVICOS 

DE COMUNICACAO S/A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

em que a alegação funda-se em falha na prestação de serviços 

consistente em cobrança de serviço acima do contratado. Pleiteou a 

condenação da Reclamada a restituição do valor pago a mais, bem como a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Acolho 

o pedido de retificação do polo passivo feito pela Reclamada. 3. No mérito 

a ação é procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A parte Autora afirma 

ser cliente da empresa Reclamada desde maio de2 2019, através da 

contratação de plano de TV por assinatura, se comprometendo a pagar, 

através de débito automático em conta corrente, o valor mensal de R$ 

186,72 (cento e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos). Contudo, 

afirma que desde a primeira fatura, a Reclamada realiza a cobrança de 

valor diverso do contratado. O Reclamante afirma que todos os meses 

entrava em contato com a Reclamada para que esta procedesse à 

correção dos valores cobrados nas faturas de consumo. No mês de junho 

de 2018, a Reclamada enviou fatura no valor de R$ 235,39 (duzentos e 

trinta e cinco reais e trinta e nove centavos). Nesta ocasião o Reclamante 

percebeu que havia uma cobrança de R$ 44,89 (quarenta e quatro reais) 

referente a serviços móveis não contratados. Diante disso, entrou em 

contato com o SAC da Reclamada solicitando que fosse excluída a 

cobrança de valores referentes a serviços móveis, pois não havia 

contratado tal serviço. Após reclamação, no mês seguinte, julho de 2019, 

a Reclamada enviou fatura cobrando novamente serviços móveis não 

contratados, o que motivou o Requerente a realizar nova reclamação. 

Nesta ocasião foi excluído o valor de R$ 44,89 (quarenta e quatro reais) 

da fatura. Ocorre que nos meses de Agosto e Setembro de 2019, a 

Reclamada voltou a realizar a cobrança do serviço móvel não contratado 

e, além disso, enviou correspondência ao consumidor informando que seu 

nome iria ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

inadimplemento do valor R$ 44,89 (quarenta e quatro reais) que foi 

excluído da fatura do mês de julho de 2019. O Requerente afirma que 

tentou por diversas vezes resolver a falha na prestação do serviço de 

forma extrajudicial, todavia, não obteve êxito. A Reclamada, ao apresentar 

defesa, afirma que a parte Autora realizou a contratação do COMBO 

MULTI (NET + CLARO), vinculados a linha móvel nº (65) 99345-0398. Aduz 

que a contratação foi feita através do canal de televendas, de modo que, 

em decorrência do lapso temporal da contratação, a gravação telefônica 

não encontra-se mais disponível. Pois bem, analisando o processo, 

observa-se que a parte Reclamada não logrou êxito em provar a 

regularidade das cobranças. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a contratação do 

serviço de telefonia móvel. Também não existe no processo nenhum áudio 

que demonstra a contratação do serviço através de “call center”, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial, vez que as 

cópias das telas do sistema apresentadas pela parte reclamada são 

consideradas como provas unilaterais. Assim, o acolhimento dos pedidos 

consistentes em obrigar a Reclamada a cumprir a oferta do serviço pelo 

valor de R$ 186,72 (cento e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) 

e se abster de realizar a cobrança de valores referentes a serviços 

móveis é medida que se impõe. Também se faz necessário acolher o 

pedido de ressarcimentos dos valores pagos a maior no mês de junho, 

agosto e setembro de 2019. No que diz respeito ao dano moral, é cediço 

que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 
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prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a Reclamada cometeu ato ilícito ao proceder a 

cobrança de valor diverso do contratado e inscrever o nome da parte 

Autora no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, no momento em que a Reclamada não agiu dentro dos limites 

do contrato, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

e afronta a dignidade do Reclamante, pois no aguardo da produção dos 

efeitos conforme contratado. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar 

efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a 

égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 

evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

formulado por VITORUGO SODEIRO ORTEGA em desfavor da CLARO S.A 

para: 1. CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação; 

2. CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 

136,25 (cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente ao 

valor pago em excesso nos meses de junho, agosto e setembro de 2019, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data da citação; Torno definitiva a liminar concedida na id. 24615602, com 

a aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em virtude do 

descumprimento da decisão devidamente comprovado na id. 25849078. 

Retifique-se o polo passivo da presente demanda para constar Claro S.A. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010901-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA FLAVIA DE ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS na qual a parte reclamante alega se titular da 

unidade consumidora n° 6/2722765-1 e ter recebido fatura com valor 

incompatível com a média de consumo da unidade consumidora, no valor 

de R$ 517,28 (quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), data 

de vencimento: 30/09/2019. A fatura em comento é referente a 

recuperação de consumo por supostas irregularidades em sua unidade 

consumidora capaz de causar faturamento inferior ao devido, sendo 

cobrada a diferença com base no consumo médio. O Requerente afirma 

que não procedeu qualquer alteração na instalação elétrica e que não 

concorda com a fatura emitida, motivo pelo qual tentou administrativamente 

a revisão da fatura, não obtendo êxito. Ao final a parte Requerente requer 

a restituição em dobro do valor cobrado a título de recuperação de 

consumo, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em 

vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de 

Processo Civil no art.488, vez que para a parte Reclamada é mais 

importante o exame do mérito que a extinção do processo sem análise 

dele. 3. Passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no inciso I do 

artigo 355 do NCPC, uma vez que os autos não dependem de outras 

provas que não as já colacionadas no mesmo. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. 

E a reclamada em sede de sua contestação aduziu que a cobrança é 

regular, vez que procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em 

sua resolução nº. 414/2010, em seu artigo 115, paragrafo 6º, devido a 

constatação de irregularidade no medidor da Unidade Consumidora nº. 

6/2722765-1, o que acarretou faturamento inferior ao correto. A 

Reclamada apresentou junto a contestação todos os documentos que 

constataram a irregularidade. A Reclamada apresentou TOI (id. 26476521) 

que constatou desvio de energia direto no barramento da caixa. A 

Reclamada inclusive apresentou laudo fotográfico que exibe a 

irregularidade constatada. Analisando o histórico de consumo da unidade 

c o n s u m i d o r a  p r e s e n t e  n o  s i t e  d a  R e c l a m a d a 

(https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/e

xtrato-e-2v ia.aspx?guid=c6a7f259-374f-4149-aee8-bf0bbec08ed4) , 

observa-se que após a elaboração do TOI (termo de ocorrência e 

Inspeção), houve mudança no padrão de consumo da parte Autora. Antes 

da fiscalização da Reclamada, a unidade consumidora no período de 

março a maio de 2019, registrou consumo médio de 50 kWh. Nos meses 

seguintes a vistoria feita pela Reclamada, a média de consumo aumentou 

para 130 kWh. Assim, observa-se que a irregularidade constatada pela 

parte Reclamada de fato causava faturamento inferior ao devido. Portanto, 

a recuperação de consumo da unidade consumidora está correta, não 
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havendo irregularidade na fiscalização da Reclamada. Desta forma, não 

merece guarida a pretensão da parte Reclamante em ver declarado 

inexigível o débito total da fatura de recuperação de consumo, pois restou 

comprovado que as irregularidades constatadas pela Ré causavam 

faturamento inferior. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho 

que a reclamada comprova suas alegações a ponto de justificar a 

recuperação de consumo lançada contra a parte requerente, sendo por 

assim devida. Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Por derradeiro, 

acolho o pedido contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os 

débitos referentes a utilização dos serviços não foram pagos pela parte 

Reclamante. Assim, cabível a condenação da parte Reclamante ao 

pagamento do valor de R$ 517,28 (quinhentos e dezessete reais e vinte e 

oito centavos). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por ANA FLAVIA DE ANDRADE em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ainda, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a 

parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 517,28 (quinhentos 

e dezessete reais e vinte e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir desta data. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003917-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO FERNANDO PESENTI SANDRIN REQUERIDO: OI S/A I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, na qual a parte Reclamante alega 

que teve seu nome inscrito de forma indevida no cadastro de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da parte 

Reclamada, por dívida no valor de R$ 212,62 (duzentos e doze reais e 

sessenta e dois centavos), data da inclusão: 19/01/2018. O Reclamante 

narra que nunca formalizou qualquer contrato com a Reclamada que 

pudesse originar a dívida, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. 

Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica o preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Rejeito a alegação da Reclamante de 

incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia, vez que 

verifico que existem nos autos elementos de prova suficientes para o 

deslinde da controvérsia. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por 

ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando 

que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A 

pretensão merece juízo de improcedência. Pleiteia a parte Autora a 

declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento 

que nunca manteve vínculo jurídico com a Empresa Reclamada e mesmo 

assim seu nome foi incluso nos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

contestar, a Requerida afirma que o serviço foi prestado conforme 

contratado e a parte Autora deixou de quitar as faturas, o que ocasionou 

a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Tratando-se de 

pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente 

do ato ilícito ensejador da pretensão. A petição inicial, quanto aos fatos, é 

extremamente genérica, a parte Autora afirma que nunca manteve vínculo 

jurídico com a Empresa Reclamada e, portanto, não poderia ter débitos 

com ela. Ocorre que a Reclamada trouxe aos autos áudio (id.24460945) 

no qual a parte Autora afirma que manteve vínculo jurídico com a Ré, no 

entanto, desconhece os valores inscritos nos órgãos de proteção ao 

crédito. Analisando o áudio apresentado em conjunto com a petição inicial, 

observa-se que a parte Autora está em contradição, pois afirma na inicial 

que nunca manteve vínculo jurídico com a Ré, porém, as provas dos autos 

indicam que houve sim uma relação jurídica entre as partes. Ademais, a 

parte Autora também narra na petição inicial que nunca manteve vínculo 

com a Empresa Vivo S/A e que esta também incluiu seu nome no cadastro 

de inadimplentes de forma indevida. Ocorre que em consulta ao processo 

nº 1011137-15.2019.8.11.0001 ajuizado pelo autor em face da Empresa 

Vivo S/A, é possível verificar que a Empresa Vivo S/A apresentou o 

contrato demonstrando a existência de vínculo jurídico. O que se pretende 

com essas considerações é demonstrar que a parte Autora alega fatos 

inverídicos, nega a existência de relação jurídica, porém, já possuiu 

negócios com as duas empresas que inscreveram seu nome no cadastro 

de inadimplentes. Dessa forma, cabia a parte Autora fazer prova de que 

solicitou o cancelamento do serviço contratado perante a Reclamada, bem 

como demonstrar que até o cancelamento todos os débitos referentes ao 

serviço encontravam-se quitados, o que não ocorreu. Assim, a parte 

Autora deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos 

termos do art. 373, inciso I, do CPC. No mesmo sentido assevera o julgado 

abaixo: RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INTERNET - PEDIDO DE CANCELAMENTO NEGADO - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CARÊNCIA DE 

PROVAS DO PEDIDO DE CANCELAMENTO - PROTOCOLOS DUVIDOSOS - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO ? DESPROVIDO. A inicial 

deve ser acompanhada de provas indiciárias mínimas a fim de comprovar 

a ilicitude provocada pela demandada, sendo assim, a ausência dos fatos 

constitutivos do direito, leva a improcedência dos pedidos iniciais, 

consoante o art. 333, inciso I do CPC. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJMT; Turma Recursal; RI n.º 0012512-41.2014.811.0002; Relator Dr. Juiz 

Alex Nunes De Figueiredo; julgado em 04/09/2015). (grifo nosso). 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Desse modo, 

não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que 
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os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação 

da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece 

prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal 

penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

MARIO FERNANDO PESENTI SANDRIN em desfavor de OI S/A. OPINO, 

ainda, pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada para CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento da quantia 

de R$ 212,62 (duzentos e doze reais e sessenta e dois centavos), 

referente ao valor do débito negativado, devendo esse valor ser 

atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV e juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data da apresentação da contestação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011178-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011178-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO ATO ILICITO, 

na qual a parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma 

indevida no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, 

a pedido da parte Reclamada, por dívida no valor de R$ 151,40 (cento e 

cinquenta e um reais e quarenta centavos), contrato nº. 0359716900, 

disponível em 25/06/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficiente à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, 

arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de 

Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário 

ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade 

jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem 

estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte 

reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por danos 

morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora 

com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma não possuir. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela, acostando para 

comprovar suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a 

demandada reproduziu documentos dos seus programas de software, 

que não são meio de prova idôneo, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Quanto ao dano moral, 

destaco que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora 

de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 
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relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada negativou 

indevidamente o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

conforme extrato de negativação colacionado aos autos pela Reclamada 

verifico que há restrição anterior inserida pela Empresa Caixa Econômica 

Federal. Destaco que cabe à parte Autora comprovar que a negativação 

anterior é ilegítima, a fim de afastar o entendimento da súmula 385 do STJ. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não haver prejuízo decorrente da 

conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da 

súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO APARENTEMENTE 

LEGÍTIMA. A não demonstração pelo apelante-autor da ilicitude das 

negativações preexistentes e concomitantes afasta o dever de 

compensação por danos morais por apontamento indevido em órgãos de 

proteção ao crédito. Observância da Súmula nº 385, STJ. APELAÇÃO 

N Ã O  P R O V I D A .  ( A P L  1 0 5 2 9 3 8 9 2 2 0 1 3 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1052938-92.2013.8.26.0100, TJ-SP, Relator: Alberto Gosson, 20ª Câmara 

de Direito Privado, Julgado: 02/07/2015.”. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO em desfavor da VIVO 

S.A apenas para DECLARAR a inexistência do débito objeto da pressente 

demanda e OPINAR pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por 

danos morais. Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte Reclamada na contestação. INTIME-SE a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Informação

Informação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014621-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS BROTAS MAIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos, intimando a parte Reclamante para manifestar-se 

sobre o AR devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019716-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBERTO MICHELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

NAYARA MARTINS KUROYANAGI OAB - MT25019/O (ADVOGADO(A))

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS SOARES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1019716-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

ALBERTO MICHELOTTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLY DE 

SOUZA MORAES COSTA, EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA, 

NAYARA MARTINS KUROYANAGI POLO PASSIVO: JESUS SOARES DE 

SOUZA FILHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 11 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE MELO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002106-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DALVA DE MELO 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANE DE MELO ALMEIDA 

POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002111-56.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA DE FATIMA LEMES ALMECER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002111-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLELIA DE 

FATIMA LEMES ALMECER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002133-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002133-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002143-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY PIRAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002143-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEPHANY 

PIRAN DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RHAZZES 

MORAIS DELGADO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003927-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO TERRA DE ALMEIDA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 

16:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 11 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002164-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLI NELSON PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002164-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLI NELSON 

PEREIRA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018009-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (REQUERENTE)

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (REQUERIDO)

KASSIE REGINA RIEDI QUEIROZ (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1018009-46.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

28.800,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JULIANO DE ARRUDA 

VARGAS Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - 

DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Nome: LUCIANO DE ARRUDA VARGAS Endereço: AVENIDA 

DOS TAMOIOS, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-500 POLO 

PASSIVO: Nome: COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA 

Endereço: AVENIDA DOUTOR ALEIXO RAMOS DA CONCEIÇÃO, s/n, 

Loteamento Serra Dourada, JARDIM NOVO NITERÓI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78142-000 Nome: KASSIE REGINA RIEDI QUEIROZ Endereço: 

RUA DAS IMBUIAS, 560, Jardim Itália, LOTEAMENTO ALPHAVILLE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-314 Nome: CONFEDERACAO 
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NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Endereço: Câmara de Dirigentes 

Logistas - CDL, 750, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 553, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do documento 

enviado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (ID 28239356) e 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018009-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (REQUERENTE)

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (REQUERIDO)

KASSIE REGINA RIEDI QUEIROZ (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1018009-46.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

28.800,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JULIANO DE ARRUDA 

VARGAS Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - 

DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Nome: LUCIANO DE ARRUDA VARGAS Endereço: AVENIDA 

DOS TAMOIOS, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-500 POLO 

PASSIVO: Nome: COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA 

Endereço: AVENIDA DOUTOR ALEIXO RAMOS DA CONCEIÇÃO, s/n, 

Loteamento Serra Dourada, JARDIM NOVO NITERÓI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78142-000 Nome: KASSIE REGINA RIEDI QUEIROZ Endereço: 

RUA DAS IMBUIAS, 560, Jardim Itália, LOTEAMENTO ALPHAVILLE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-314 Nome: CONFEDERACAO 

NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Endereço: Câmara de Dirigentes 

Logistas - CDL, 750, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 553, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do documento 

enviado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (ID 28239356) e 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNONN DE MELO SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO AVELINO MEDEIROS FILHO ELETRONICOS - ME (REQUERIDO)

MILENIO SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002189-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAYNONN DE 

MELO SILVA MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA 

VENTURA STROBEL POLO PASSIVO: MILENIO SHOP COMERCIO 

ELETRONICO LTDA - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES CARDOSO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002227-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL MENDES 

CARDOSO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-17.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

LAURYANE LETICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002230-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURYANE 

LETICIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN DA CUNHA 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco de Almeida (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002232-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:Francisco de 

Almeida ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RAIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002256-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

RAIMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA NUNES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002272-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSA NUNES 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL ANGELO 

CARROCIA, VICTOR PINHEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002274-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WYLIIAN BRASIL MARQUES FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002274-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WYLIIAN BRASIL 

MARQUES FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WYLIIAN BRASIL MARQUES FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002283-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WYLIIAN BRASIL 

MARQUES FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002291-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002291-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ 

TORRES NETO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014835-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BOSS MATTOZO (REQUERENTE)

S. BOSS MATTOZO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1014835-29.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 34.500,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: S. BOSS MATTOZO - ME Endereço: RUA JOÃO BENTO, 616, - ATÉ 

309/310, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-190 Nome: SIRLENE 

BOSS MATTOZO Endereço: RUA JOÃO BENTO, 616, - ATÉ 309/310, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-190 POLO PASSIVO: Nome: 

AGEMED SAUDE S/A Endereço: RUA DOUTOR PLÁCIDO OLÍMPIO DE 

OLIVEIRA, 693, AGEMED, BUCAREIN, JOINVILLE - SC - CEP: 89202-450 

Senhor(a): S. BOSS MATTOZO - ME e outros A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014835-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BOSS MATTOZO (REQUERENTE)

S. BOSS MATTOZO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1014835-29.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 34.500,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: S. BOSS MATTOZO - ME Endereço: RUA JOÃO BENTO, 616, - ATÉ 

309/310, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-190 Nome: SIRLENE 

BOSS MATTOZO Endereço: RUA JOÃO BENTO, 616, - ATÉ 309/310, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-190 POLO PASSIVO: Nome: 

AGEMED SAUDE S/A Endereço: RUA DOUTOR PLÁCIDO OLÍMPIO DE 

OLIVEIRA, 693, AGEMED, BUCAREIN, JOINVILLE - SC - CEP: 89202-450 

Senhor(a): REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014835-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BOSS MATTOZO (REQUERENTE)

S. BOSS MATTOZO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1014835-29.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 34.500,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: S. BOSS MATTOZO - ME Endereço: RUA JOÃO BENTO, 616, - ATÉ 

309/310, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-190 Nome: SIRLENE 

BOSS MATTOZO Endereço: RUA JOÃO BENTO, 616, - ATÉ 309/310, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-190 POLO PASSIVO: Nome: 

AGEMED SAUDE S/A Endereço: RUA DOUTOR PLÁCIDO OLÍMPIO DE 

OLIVEIRA, 693, AGEMED, BUCAREIN, JOINVILLE - SC - CEP: 89202-450 

Senhor(a): S. BOSS MATTOZO - ME e outros A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/03/2020 Hora: 17:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN ALVES DA SILVA SALVATERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002302-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEAN ALVES DA 

SILVA SALVATERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014231-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORMATO IMAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLOREANO GONCALVES ALONSO JUNIOR (EXECUTADO)

JOAO MARCOS GOMES ROSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1014231-68.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

4.652,53 ESPÉCIE: [Compra e Venda, Espécies de Títulos de Crédito]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

FORMATO IMAGENS LTDA - ME Endereço: RUA TRAÇAIA, 410, Sala 01, 

JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-200 POLO PASSIVO: 

Nome: JOAO MARCOS GOMES ROSA Endereço: AVENIDA RIO 

ARAGUAIA, 37, QD 39, GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-620 Nome: FLOREANO GONCALVES ALONSO JUNIOR Endereço: 

AVENIDA RIO ARAGUAIA, 37, QD 29, GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78065-620 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para manifestar acerca do AR negativo juntado aos autos (ID 

28219666 ) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002307-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

SANTOS CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018350-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1018350-72.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

2.619,21 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA 

- ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, MORADA DOS NOBRES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 POLO PASSIVO: Nome: ANDERSON 

CESAR DA SILVA Endereço: RUA 20, 09, Quadra 27, JARDIM 

FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-834 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo 

juntado aos autos (ID 28265864) e requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002312-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSMARINA 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO POLO PASSIVO: BANCO CBSS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011374-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR DOS SANTOS DAMASCENA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1011374-49.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

2.484,47 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA 

- ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, Jardim Morada dos 

Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 POLO PASSIVO: Nome: FABIO 

JUNIOR DOS SANTOS DAMASCENA Endereço: Rua Clovis Pompeu de 

Barros, 08, Novo Paraiso II, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do 

AR negativo juntado aos autos (ID 28266437) e requerer o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014255-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRRANY MANUELLY SILVA PINHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1014255-96.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

1.763,80 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: NELSON DA SILVA MARTINS 

JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), SANTA CRUZ II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 POLO PASSIVO: Nome: CIRRANY 

MANUELLY SILVA PINHO Endereço: RUA SETENTA E TRÊS, 18, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-484 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestar acerca do AR negativo juntado aos 

autos e requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001251-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVED DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1001251-55.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.151,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: DEIVED DOS 

SANTOS SILVA Endereço: RUA PACARAIMA, 186, PLANALTO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-761 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): DEIVED DOS 

SANTOS SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILBERLEY BISPO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1001300-96.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Telefonia, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WILBERLEY BISPO CAMARA 

Endereço: RUA E, 131, NOVO PARAÍSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-716 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): WILBERLEY BISPO CAMARA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 11:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020428-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1020428-39.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: WANDERSON FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA 

Endereço: RUA PONTE BRANCA, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-648 

POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA HENRI DUNANT, - 

ATÉ 817/818, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04709-110 

Senhor(a): WANDERSON FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017160-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017160-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:HERALDO 

CANDIA DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIO 

OLIMPIO MEDEIROS NETO POLO PASSIVO: OSMIL GONCALO DE ARRUDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019716-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBERTO MICHELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

NAYARA MARTINS KUROYANAGI OAB - MT25019/O (ADVOGADO(A))

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS SOARES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1019716-49.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

11.650,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: PAULO ALBERTO 

MICHELOTTO Endereço: RUA SANTA GENOVEVA, apto 201, residencial 

aeroporto, quadra 11, bloco A3, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-070 POLO PASSIVO: Nome: JESUS SOARES DE SOUZA 

FILHO Endereço: RUA GUIRATINGA, n 06, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-454 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar acerca do AR negativo juntado aos autos (ID 28268973) 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEMIRA FERREIRA DE LIMA TAKASE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CEMIRA FERREIRA DE LIMA TAKASE 

em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. 

O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, 

com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para autorizar a realização do 

exame denominado PET SCAN-CT DEDICADO ONCOLÓGICA na paciente 

CEMIRA FERREIRA DE LIMA TAKASE, usuária n° 056.766800013600-0, 

conforme indicado no laudo médico, no prazo de 24 horas, sob pena de 

multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento 

da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANNE LEAO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. Por 

motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o feito nos termos 

do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo 

anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar o motivo 

de suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 

10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os autos ao 

meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO N°: 1001657-76.2020.8.11.0001 

RECLAMANTE: ANA MARTINS MELHORANCA RECLAMADO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE LIMINAR formado pelas partes acima indicadas. O autor aduz que o 
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requerido efetuou o protesto de seu nome no 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá-MT por suposta dívida no valor de R$ 334,02 (trezentos e trinta e 

quatro reais e dois centavos). Assevera que após consulta verificou que 

o presente débito é oriundo de juros de mora, multas e correção monetária 

das faturas dos meses 07, 08, 09, 10 e 11 de 2016, faturas essas 

declaradas inexistentes por sentença. No entanto, a parte Reclamada 

inseriu o nome do autor em protesto. Portanto, requer, em tutela de 

urgência, a exclusão de seu nome no protesto. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor não merece prosperar. Verifica-se que 

a parte autora pretende o cancelamento do protesto registado junto ao 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá-MT, porém, que não é cabível acolher o pleito 

em tutela de urgência, por vedação da Lei n. 9.492/97. Ressalto que a Lei 

n. 9.492/97 prevê que o cancelamento do registro será efetuado por meio 

de sentença transitada em julgado. A propósito: Art. 25. A averbação de 

retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada de ofício 

ou a requerimento do interessado, sob responsabilidade do Tabelião de 

Protesto de Títulos. § 1º Para a averbação da retificação será 

indispensável a apresentação do instrumento eventualmente expedido e 

de documentos que comprovem o erro. § 2º Não são devidos 

emolumentos pela averbação prevista neste artigo. Art. 26. O 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. § 2º Na 

hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por 

endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo 

credor endossante. § 3º O cancelamento do registro do protesto, se 

fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de 

dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos 

devidos ao Tabelião. § 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de 

processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser 

solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo 

processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título 

ou o documento de dívida protestado. § 5º O cancelamento do registro do 

protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por 

Escrevente autorizado. § 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob 

forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será 

lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os 

documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo. Com 

isso, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CANCELAMENTO DE 

PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - PROTESTO DE TÍTULO APÓS O 

VENCIMENTO - RETIRADA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO 

DEVEDOR - ARTIGO 26, LEI N°. 9.492/97 - RECURSO IMPROVIDO. O 

cancelamento provisório do protesto ou suspensão de seus efeitos, no 

âmbito da antecipação de tutela, é medida vedada, nos termos dos artigos 

30 e 34 da Lei nº. 9.492/97. Estando o devedor munido do documento de 

quitação, pode ele próprio requerer, diretamente ao cartório, o 

cancelamento do protesto, mediante a simples exibição do título já quitado 

ou declaração de anuência, na forma prevista no mencionado artigo 26 da 

Lei n°. 9.492/97. (N.U 0002461-14.2010.8.11.0033, AI 99923/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/02/2011, Publicado no DJE 03/03/2011). Diante 

do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em razão da 

ausência dos requisitos legais. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CLAUDINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Ressai da inicial que o pedido de 

antecipação de tutela consiste na devolução de quantia do valor excedido, 

bem como para a Reclamada abster-se de inserir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto os 

extratos acostados ao feito demonstram, neste momento, a regociação do 

contrato para reduzir o valor da parcela na quantia de R$ 183,93. 

Ademais, o documento juntado indica que o requerido realizou a cobrança 

no montante de R$ 838,70. Assim, constato que o autor comprovou a 

probabilidade do direito invocado. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também restou demonstrado em razão do prejuízo financeiro. 

Ressalto, ainda, que inexiste perigo de irreversibilidade da medida, sendo 

possível o acolhimento neste momento. Diante do exposto, DEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada pela reclamante E 

DETERMINO que o requerido proceda a devolução da quantia de R$ 654,77 

(seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) , bem 

como abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, concernente ao débito discutido nos autos, no prazo de cinco 

dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais)em caso de descumprimento da decisão. Anoto, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. 

No mais, intimem-se as partes para comparecer na audiência de 

conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se o Requerido para 

querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, 

caso não seja a ação contestada. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE MELO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por DALVA DE ARRUDA MELO em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ 

S/A. Primeiramente, não há que se falar em dependência tendo em vista 

que o processo 1011382-26.2019.8.11.0001 foi julgado com resolução de 

mérito, conforme entendimento da Súmula STJ 235 "A conexão não 

determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." Assim, 

declaro a competência deste Juízo para processar e julgar a demanda. 

Analisando os autos, constato que o demandante deixou de juntar o 

histórico de consumo/pagamento dos serviços, o que impossibilita apreciar 
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o pedido de urgência. Além disso, o demandante indicou no fundamento a 

ausência de suspensão dos serviços, porém ao final pretende Necessário 

limitar o objeto da lide apenas ao acordo celebrado entre as partes- 

relativo aos meses de outubro e novembro de 2019, a taxa de ligação, 

faturas dos meses de novembro e de dezembro, consignação em 

pagamento, abstenção de suspensão do serviço, abstenção de inclusão 

do nome nos órgãos de proteção ao crédito e danos morais. Analisando 

os autos, constato que o pedido do autor merece prosperar em parte. 

Verifica-se que a parte negou o débito relativo ao acordo administrativo, 

assim, constato a possibilidade de acolher o pedidos de abstenção a 

suspensão do serviço, bem como suspensão das cobranças do 

parcelamento e abstenção de restringir o nome no rol de mal pagadores. 

Ressalto que o deferimento dos pedidos não ocasionam prejuízo ao 

demandado por não excluir o crédito. Em relação aos pedidos de desconto 

da quantia paga nas faturas dos meses de novembro e dezembro, 

depósito do valor incontroverso e suspensão da taxa de religação, 

verifico que não merece acolhimento, já que inexiste prova robusta da 

irregularidade das cobranças. Assim, necessário aguardar a dilação 

probatória. Friso, ainda, que inexiste os requisitos previstos no artigo 335, 

do Código Civil. Assim, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. 

Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da Reclamada para 

SUSPENDER a cobrança da fatura dos meses de DEZEMBRO/2019 no 

valor de R$ 172,92 (cento e setenta e dois reais e noventa e dois 

centavos), e JANEIRO/2020 no valor de R$ 180,36 (cento e oitenta reais e 

trinta e seis centavos) e os débitos referente ao parcelamento do acordo 

entabulado entre as partes, conforme acostado nos autos, bem como 

abster-se de suspender o fornecimento de água na residência (matrícula 

n° 71219), e ainda abster-se de inserir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 200.00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento da decisão. Por outro lado, 

constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO OAB - MT15144-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE PADILHA GODINHO OAB - 736.825.941-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, constato que o pedido do autor merece acolhimento, 

visto que o extrato e o holerite acostados ao feito demonstram, neste 

momento, o desconto da parcela. Assim, há indícios de irregularidade. 

Ademais, há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação por 

ocasionar prejuízo financeiro para a parte. Registro que a concessão do 

pleito não ocasiona qualquer prejuízo para o demandado, pois ocorreu o 

desconto do débito. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA e DETERMINO que o requerido efetue a devolução da 

quantia de R$ 1.465,34 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e 

trinta e quatro centavos) para o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de pagamento de multa fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALMEIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002091-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON 

ALMEIDA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR BERWANGER 

BOHRER POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO NUNES CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002095-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDVALDO 

NUNES CANAVARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER 

RAMOS DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002112-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INES BELMONT GONZALEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002112-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INES BELMONT 

GONZALEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAYHANA SHINO TADA 

ROJAS POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002115-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAIANE 

RODRIGUES DE SOUZA ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDERSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002116-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO 

ANDERSON DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012897-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA APARECIDA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA GOMES LOURENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012897-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEUZA APARECIDA COELHO REQUERIDO: MARCELA GOMES 

LOURENCO DESPACHO VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Termo de 

Registro de Acidente de Veículos formada pelas partes acima indicadas. 

Na data de 18/10/2019, foi solicitado o cancelamento da distribuição em 

razão da distribuição equivocada. Compulsando os autos, constato que o 

pedido merece acolhimento, uma vez que o Processo foi cadastrado de 

forma errônea como Homologação de Acordo Extrajudicial. Ressalto que o 

acolhimento do pleito não ocasiona qualquer prejuízo para as partes. 

Assim, DEFIRO o pedido e determino o cancelamento da distribuição. 

Intime-se o autor para ciência. Às providências. DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIL ADELSON DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002122-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANIL ADELSON 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005992-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005992-75.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FLAVIO DE OLIVEIRA MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO 

VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais formada entre as partes acima indicadas. O 

demandante pleiteou pela designação da audiência de instrução e 

julgamento. Analisando os autos, constato que o pedido merece 

prosperar, visto que o autor pretende produzir de suas arguições 

elencadas na exordial. Ademais, verifico a necessidade da instrução para 

a elucidação dos fatos. Posto isso, DEFIRO o pedido e DETERMINO a 

designação da audiência de instrução e julgamento, de acordo com a 

disponibilidade a pauta. Intimem-se as partes para comparecerem no ato. 

Consigno que a ausência de comparecimento do autor implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Ressalto, ainda, que a falta de comparecimento do demandado na 

audiência importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Ás providências JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009869-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JEFFERSON COSTA MARTINS OAB - SP0343769E (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009869-23.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GERSON RODRIGUES DE ASSIS REQUERIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO 

S/A, AZUL LINHAS AEREAS DESPACHO VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais formado pelas 

partes acima indicadas. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Em seguida, remetam-se os autos conclusos para Sentença. 

Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008998-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO PRIETO (REQUERENTE)

RODRIGO PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008998-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RODRIGO PRIETO, CARMO PRIETO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DESPACHO Vistos em 

Correição. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formado pelas partes 

acima indicadas. Compulsando os autos, constato que a Carteira de 

Trabalho acostada ao feito não é suficiente para comprovar a 

hipossuficiência financeira, porquanto informa que o demandante saiu do 

último emprego registrado na data de 26/06/2015. Assim, resta evidente a 

ausência de documento atualizado para demonstrar as arguições do 

suplicante. Ressalto que compete a parte comprovar a insuficiência de 

recurso, conforme disposto no artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição 

Federal: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Deste modo, intime-se o Recorrente para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aportar ao feito a cópia da 

declaração de imposto de renda mais recente para comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às providências. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FONSECA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004511-77.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANIELE FONSECA DE LIMA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

DESPACHO Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

formada pelas partes acima indicadas. Consta nos autos que a parte 

autora requereu a inversão do ônus da prova. Assim, passo a apreciar o 

pleito. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso 

VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais 

sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a 

prova ao autor, já que nega a existência do débito. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova em favor do autor. 

Intimem-se as partes para ciência desta decisão. Após, remetam-se os 

autos conclusos para sentença. Às providências. DR. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004566-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOUZA CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004566-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELISANGELA SOUZA CALDAS REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

DESPACHO Vistos em correição Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

formado pelas partes acima indicadas. Consta nos autos que a parte 

autora requereu a inversão do ônus da prova. Assim, passo a apreciar o 

pleito. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso 

VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais 

sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a 

prova ao autor, já que nega a existência do débito. Assim, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova em favor do autor. Intimem-se as 

partes para ciência. Após, concluso para sentença. Às providências. DR. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MATOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/02/2020 Hora: 10:15 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022401-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIL RODRIGUES DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS DONA DO LAR LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016355-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLONJO RODRIGUES CORREIA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA GUIMARAES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/02/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017891-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMEIRE DE ASSIS LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006730-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006730-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELAINE RAMOS DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO Vistos em correição 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS formado pelas partes acima indicadas. Compulsando os autos, 

constato que a parte recorrente deixou de aportar ao feito prova de sua 

hipossuficiência financeira, o que impossibilita a concessão do pleito, 

neste momento. Ressalto que compete a parte comprovar a insuficiência 

de recurso, conforme disposto no artigo 5º, Inciso LXXIV, da Constituição 

Federal: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, intime-se o Recorrente para, no prazo 

de 48 horas, aportar ao feito a cópia da declaração de imposto de renda 

mais recente para comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLI NELSON PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002165-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLI NELSON 

PEREIRA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEURY MICHELE GOMES (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ODENIL MIRANDA SANTOS DE ARRUDA OAB - 983.577.271-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007105-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE CLAYTON NEVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017715-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS GOMES BEZERRA (AUTOR(A))

JULIANO GOMES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR OAB - MT12098/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 
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O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017715-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS GOMES BEZERRA (AUTOR(A))

JULIANO GOMES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR OAB - MT12098/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007105-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE CLAYTON NEVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018518-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 30/01/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022431-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

TRIUNFO CONSIG PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE PATRICIA ORTIZ DE JESUS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001559-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIR GALDINO DA SILVA FERNANDES OAB - 921.393.611-72 

(REPRESENTANTE)

MAYARA PEREIRA NUNES OAB - MT25043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002179-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002179-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALIRIO FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1001407-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ATAIR DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A (NET SERVIÇOS DE TELEFÔNIA) (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016836-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS JOSE GARCEZ DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VALER AIMI OAB - MT23602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052871-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTO ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELICE SANTANA OAB - MT22940/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARINA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

WLARDYL ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052871-20.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTO ANTONIO REQUERIDO: 

WLARDYL ANTONIO DA SILVA, CEZARINA ALVES DA SILVA DESPACHO 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que 

o exequente deixou de juntar a ata da assembleia constando o valor da 

taxa condominial. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao 

feito o documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da execução. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016836-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS JOSE GARCEZ DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VALER AIMI OAB - MT23602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019941-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019941-69.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS EXECUTADO: ANTONIA 

MARTINS DA SILVA, RENATO PINTO DA SILVA DESPACHO INICIAL Vistos 

em correição. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por 

Carta AR, com as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora 

online. Após a realização da penhora, designe-se audiência de 

conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, intime-se o 

Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 

(cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, arquivam-se 

os autos. Intime-se. Cumpra-se, observando a determinação contida no 

artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos 

prazos processuais de 07 a 20/01/2020 JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE GONCALVES DA SILVA CHRISTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONICLEI DE LARA SANTOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMPOS DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002186-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUNICE MARIA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS STELLATO 

CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: SABEMI 

SEGURADORA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE MELLO VIDOTTO (REQUERENTE)

CLEVERSON CAMPOS CONTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002197-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEVERSON 

CAMPOS CONTO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

PAULO BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE SANCEDO PAZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002206-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIANE 

SANCEDO PAZETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO LUIS 

OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA POLO PASSIVO: HDI SEGUROS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007128-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SALETE DE LIMA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002209-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELCI SALETE 

DE LIMA FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

BORGES SANTOS POLO PASSIVO: UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001148-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY TANIA DE MOURA SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FERNANDA VIEIRA OAB - MT15571/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002228-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN (AUTOR)

MARIELLA PELLOSO BORGHESAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002228-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUILHERME 

FRANCISCO DORIGAN e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO SERGIO DANIEL POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ROSANE DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O 

(ADVOGADO(A))

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1002240-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANIA ROSANE 

DA SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

ALMEIDA EDELBLUTH, HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR, PAULO 

HENRIQUE MENEZES FREITAS POLO PASSIVO: O S INSTITUTO 

ODONTOLOGICO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017203-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON CESAR DALEFFE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003077-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso interposto id 26929867 encontra-se dentro do 

prazo legal e consta solicitação de justiça gratuita. Autorizado pelo 

provimento 55/2007-CGJ c/c art. 162, § 4°, do CPC, passo a impulsionar 

estes autos para intimar a parte Recorrida para apresentar contrarrazões, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006076-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO OAB - SP260143 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008998-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO PRIETO (REQUERENTE)

RODRIGO PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008998-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO PRIETO (REQUERENTE)

RODRIGO PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FONSECA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 513 de 812



AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004566-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOUZA CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002273-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILVANI 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS MARQUES FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002277-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: TAIS MARQUES FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002286-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO QUEIROZ MOURA (AUTOR(A))

JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SOUZA DUPIM (REU)

ADEMIR GARCIA DUPIM (REU)

 

PROCESSO n. 1002286-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANNIRA 

LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS POLO PASSIVO: ADEMIR 

GARCIA DUPIM e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006085-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ALVES DA SILVA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002605-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MOURA APOITIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT13361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/09/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009805-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID FABIOLA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007910-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I9 Soluções Para Celular (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009205-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MARTINS GOMES OAB - MG0085907A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007466-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006594-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOK WILLIAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN REGINA NOGUEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002303-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAREN REGINA 

NOGUEIRA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012289-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SARAIVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002306-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

ALVES MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009390-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS BENEDITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA BOA ESPERANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004373-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRYSTIAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002314-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARIN 

BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PABLINE 

MAYARA BARBOSA MEDEIROS POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015498-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 28/11/2019 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006730-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016355-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1016355-24.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 36.076,60 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: 

MARTA CRISTINA COSTA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: SONIA 

MARIA HOFMAN - MT25551/O, NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

MT11595-O REQUERIDO(A): Nome: HDI SEGUROS S.A. Endereço: 

AVENIDA IBIRAPUERA, 730, - ATÉ 1760 - LADO PAR, INDIANÓPOLIS, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04028-000 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da petição inicial e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:10 LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (lateral 

do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM), Cuiabá-MT. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Dayne Fátima 

Barbosa Couto Abalen Leite Gestora Judiciária- 6º JEC OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e 

Informações:Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Térreo, 

Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.- fone: 

65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARDEMIRO SANTANA FERREIRA OAB - MT897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001771-15.2020.8.11.0001. AUTOR: 

OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movido por S 

OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Verifica-se que o demandante 

não fora intimado para cumprir a decisão judicial. Posto isso, Cumpra-se o 

despacho proferido nesta data, efetuando a intimação do autor para 

emendar a petição inicial. Decorrido o prazo, concluso para análise do 

pedido de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015498-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015498-75.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO REU: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. SENTENÇA VISTOS EM 

CORREIÇÃO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, que MARIA APARECIDA 

DE FIGUEIREDO move contra CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

INTIME-SE o autor para manifestar sobre os documentos acostados pelo 

requerido, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010952-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA CASSIA DE ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIGESTO PESQUISA E BANCO DE DADOS LTDA. (REQUERIDO)

GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010952-74.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSINEIA CASSIA DE ARRUDA GUIMARAES REQUERIDO: GOSHME 

SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME, DIGESTO PESQUISA E BANCO 

DE DADOS LTDA., DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP . DECISÃO Vistos em 

Correição Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer formada 

pelas partes acima indicadas. O demandante arguiu que ajuizou processo 

anterior que fora extinto por ausência de comparecimento na audiência. 

Requer a juntada da guia de pagamento das custas processuais e a 

extinção do feito em relação a empresa PORTAL WEB BRASIL SERVIÇOS 

DE TELEATENDIMENTO LTDA. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a presente demanda possui os 

mesmos fatos arguidos na ação n. 8031721-52.2017.8.11.0001, em que 

fora julgado extinto pelo magistrado titular do 5º Juizado Especial Cível 

desta Comarca por ausência do comparecimento na audiência de 

instrução e julgamento, deste modo constato que aquele é o juízo prevento 

para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 286, II, do CPC. 

Com tais considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA de conhecer e julgar 

o presente feito em favor do juízo prevento e, de consequência, determino 

que se proceda à remessa destes autos ao QUINTO JUIZADO ESPECIAL 

DESTA COMARCA, com as homenagens de estilo. Às providências. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009636-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009636-26.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: TIM S/A DECISÃO Vistos em 

correição. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas partes 

acima indicadas. O exequente se manifestou concordando com os valores 

depositados em juízo, bem como requer expedição de alvará para 

liberação dos valores, dando como quitação do referido débito. Analisando 

os autos, constato que a pretensão do credor merece prosperar, 

porquanto o executado efetuou o pagamento de forma voluntária. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido do exequente. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento do valor em favor do credor. Ressalto que somente será 

efetuado o levantamento do montante em favor do advogado se houver 

procuração outorgando os respectivos poderes, consoante o disposto no 

artigo 450, da CNGC/MT. Após a expedição do alvará, ao arquivo. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-39.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT10030-O (ADVOGADO(A))

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002289-39.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA PAULA ALVES DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de cumprimento 

de sentença formada pelas partes acima indicadas. O exequente se 

manifestou concordando com os valores depositados em juízo, bem como 

requer expedição de alvará para liberação dos valores, dando como 

quitação do referido débito. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o 

pagamento de forma voluntária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do 

exequente. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em favor do 

credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante 

em favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, ao arquivo. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006896-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006896-95.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEONICE MARIA DE ANDRADE REQUERIDO: CLARO S.A. DECISÃO 

Vistos em correição. Trata-se de Cumprimento de Sentença formada pelas 

partes acima indicadas. O exequente requer a expedição de alvará para 

liberação do valor depositado em juízo. Analisando os autos, constato que 

a pretensão do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou 

o pagamento de forma voluntaria. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do 

exequente. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em favor do 

credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante 

em favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do Alvará, ao arquivo. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004004-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA NARDEZ RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE OAB - MT14499/O (ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004004-19.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CAMILLA NARDEZ RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de cumprimento de 

sentença formada pelas partes acima indicadas. O exequente se 

manifestou concordando com os valores depositados em juízo, bem como 

requer expedição de alvará para liberação dos valores, dando como 

quitação do referido débito. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o 

pagamento de forma voluntária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do 

exequente. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em favor do 

credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante 

em favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, ao arquivo. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001148-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY TANIA DE MOURA SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FERNANDA VIEIRA OAB - MT15571/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001148-48.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

KELLY TANIA DE MOURA SEVERO REQUERIDO: UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO D E C I S Ã O VISTOS EM 

CORREIÇÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA c/c PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS ajuizada por KELLY TÂNIA DE MOURA SEVERO em desfavor de 

UNIMED CUIABÁ. A autora alega que sofreu abordo em junho de 2019. 

Assevera que encontra-se na 7ª semana de gravidez e que sua gestação 

possui alto risco,visto que a trombofilia adquirida de maior relevância é 

representada principalmente pela Síndrome Antifosfólipe-SAF. Aduz que 

seu médico informou que a síndrome aumenta o risco de abortamento do 

feto, tendo prescrito o uso da medicação ENOXAPARINA (Heparina de 

Baixo Peso Molecular, conhecida como Heptron, Cutenox, Versa, Clexane 

e Enoxalow) 40MG subcutâneo de uso diário a cada 12 horas (duas 

vezes ao dia) até 60 doas após o final da gestação. Alega que o 

demandado recusou o pedido por ausência de previsão contratual de 

cobertura de medicação de uso domiciliar. Requer, em tutela de urgência, 

o fornecimento do medicamento. Na data de 16/01/2020, foi proferida 

sentença julgando extinto o feito. O demandante pleiteia pela 

reconsideração da decisão alegando que o valor da causa não ultrapassa 

o limite do Juizado Especial Cível. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, constato que o pedido de reconsideração da parte merece 

acolhimento, porquanto especificou que somente necessita utilizar duas 

injeções por dia pelo período de 10 meses. Assim, consoante o cálculo 

apresentado, o valor da causa encontra-se, neste momento, dentro do 

limite do Juizado Especial Cível. Deste modo, passo a apreciar o pedido de 

urgência. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela de urgência 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

300, caput, do CPC). Analisando os autos, constato que a pretensão da 

requerente merece prosperar. Verifica-se que o laudo emitido pelo médico 

da paciente, Dr. José Aldair Kotecki, informou que a parte fora 

diagnosticada com Síndrome Antifosfolípide- CID:D 89.e que necessita de 

fazer uso da medicação denominada ENOXAPARINA 80 MG por dia pelo 

período de 10 meses. Registro que o médico da parte informou a urgência 

para o uso do medicamento. Para enfatizar, transcrevo parte do laudo: O 

medicamento de escolha para profilaxia de complicações é a Enoxaparina 
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-via subcutânea, na dosagem de 80mg uso contínuo, adequada ao quadro 

clínico e peso da paciente. Deve ser usada durante toda a gestação e logo 

após o parto, para que não ocorra um abortamento precoce, por retardo 

no início do tratamento. Sendo assim o início da medicação é URGENTE. 

Friso que não é razoável admitir a negativa da empresa em fornecer o 

fármaco por se tratar de uso domiciliar e, portanto, sem cobertura. Friso 

que o contrato se trata de instrumento de adesão, sendo elaborado de 

forma unilateral. Ademais, o laudo médico fora elaborado por profissional 

habilitado e responsável pelo tratamento da autora, assim, incabível a 

negativa da empresa em fornecer por se tratar de suposto uso domiciliar. 

Posto isso, a demandante comprovou a probabilidade do direito invocado. 

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também restou 

demonstrado, uma vez que o médico da autora informou o caráter urgente 

para o fornecimento do medicamento. Nesse sentido: TJSC- GRAVO DE 

I N S T R U M E N T O  A I  4 0 0 1 8 5 2 2 1 2 0 1 8 8 2 4 0 0 0 - j O I N V I L L E 

4001852-21.2018.8.24.0000. EMENTA- PLANO DE SAÚDE. 

INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR 

A OPERADORA A FORNECER O MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO 

ESPECIALISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. BENEFICIÁRIA 

DIAGNOSTICADA COM EMBOLIA PLMONAR. NECESSIDADE DE 

TRATAMENTO COM ENOXAPARINA 40MG DURANTE TODA A GESTAÇÃO 

E PUERPÉRIO. ALEGADA CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE 

FORNECIMENTO DE FÁRMACO DE USO DOMICILIAR. INSUBISTÊNCIA. 

PREVISÃO DE COBERTURA PARA SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA. 

PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. MEDICAÇÃO RECOMENDADA 

EM RAZÃO DE RISCO ELEVADO DE TROMBOSE. PERIGO DE DANO 

DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. 

DECISÃO MANTIDA. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de 

plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor 

(desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil 

compreensão, nos termos do §4º, do artigo 54 do Código Consumerista), 

revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento 

prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda 

que ministrado em ambiente domiciliar. (STJ, Adint no AREsp n. 

918.635/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J. em 

14/02/2017, DJE 22-2-2017). Importante ressaltar que a Resolução 

Normativa da Agência Nacional de Saúde constitui apenas um referencial 

básico para a cobertura mínima dos planos de saúde privados. Deste 

modo, a justificativa apresentada pelo demandado não é hábil para afastar 

o fornecimento do procedimento solicitado pelo profissional da área de 

saúde. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

CONTRATO - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE 

DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVAS 

PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO – 

REJEITADA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ARTROSCÓPICO - NEGATIVA 

NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO – PONTEIRA DE 

RADIOFREQUÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE COM BASE EM 

RESOLUÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE A COBERTURA MÍNIMA– 

IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL - 

EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DA CIRUGIA 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há 

o alegado cerceamento, haja vista que se trata de questão unicamente de 

direito e não demanda produção de provas de qualquer espécie, 

reputando suficientes as provas constantes dos autos (CPC, art. 330, 

inciso I). “A recusa de custeio dos equipamentos, próteses e materiais 

necessários ao PROCEDIMENTO CIRÚRGICO relativos a doença coberta 

revela-se abusiva.” (Ap 30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 19/04/2017). (N.U 0049345-72.2013.8.11.0041, , NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018). Posto 

isso, a concessão dos pedidos é medida que se impõe. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que a imprescindibilidade de 

inverter o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do autor em 

relação ao plano de saúde. Friso que o plano de saúde possui maior 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA e determino o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40 

mg a cada 12 horas (duas vezes por dia), subcutâneo, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, conforme laudo médico do demandante aportado ao 

feito, durante o período da gestação e após 60 (sessenta) dias após o 

parto. Consigno que o fornecimento da medicação somada aos danos 

morais, não poderá ultrapassar o limite de 40 salários mínimos, conforme o 

disposto no artigo 3º, I, da Lei n. 9.099/1995. Fixo o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, movido por 

MANOEL QUEIROZ DE FRANÇA, em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO. O demandante alega que possui a unidade consumidora n. 

6/251777-9 há 15 anos. Registra que, em 07/01/2020, recebeu uma fatura 

emitida pela empresa requerida, com nome de terceiro. Ressalta que a 

empresa condicionou o pagamento do débito no valor de R$ 49,18 

(quarenta e nove reais e dezoito centavos) para retornar a titularidade da 

unidade consumidora. Registra que não solicitou a transferência de 

titularidade. Requer em tutela de urgência, que a requerida realize a 

transferência da titularidade da unidade consumidora de n° 6/251777-9 

para seu nome, bem como o refaturamento da fatura de janeiro de 2020, 

com base nos últimos 12 meses, e que conste em sua fatura o status de 

tarifa social. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que 

a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor não merece prosperar, porquanto a parte autora 

requer a troca da titularidade da unidade para seu nome, bem como 

alteração do valor da fatura e ainda coloque sua fatura como status de 

tarifa social, constato que tal medida tem caráter satisfativo, o que se 

confunde com o mérito da demanda, bem como há perigo de 

irreversibilidade da medida. Conforme preceitua o artigo 300 § 3°, do 

Código de Processo Civil; “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Ressalto ainda que o requisito probabilidade do direito pressupõe a 
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demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito 

capaz de ensejar o deferimento da medida, porém neste caso, só será 

demonstrado por meio do conjunto probatório, portanto será necessário 

aguardar a dilação probatória. Isso porque inexiste qualquer indício de 

irregularidade da cobrança, neste momento. Assim, o indeferimento do 

pleito é medida que se impõe. O demandante requer a inversão do ônus da 

prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa 

do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, sendo necessário aguardar a dilação probatória. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016248-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MOREIRA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016248-77.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAQUEL MOREIRA DE CASTILHO REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA, AXA SEGUROS S.A. SENTENÇA Vistos em 

correição. Processo em Ordem. Trata-se de ação de indenização por dano 

moral e material, que RAQUEL MOREIRA DE CASTILHO move contra 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, AXA SEGUROS S.A. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Intime-se. Cumpra-se, 

observando a determinação contida no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 

27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos processuais de 07 a 

20/01/2020. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016348-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016348-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS S/A Vistos em correção. Processo em Ordem. Trata-se de 

ação de cobrança c/c indenização por dano moral, que VICTOR HUGO DE 

ARRUDA AMORIM move contra ITAU SEGUROS S/A. Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Intime-se. Cumpra-se, observando a determinação contida 

no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos 

prazos processuais de 07 a 20/01/2020. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021702-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE REZENDE DOS SANTOS OAB - MG113003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021702-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO BARBOSA ANTUNES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos em correição. Processo em Ordem. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que THIAGO BARBOSA ANTUNES 

move contra AZUL LINHAS AEREAS. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, 

que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Intime-se. 

Cumpra-se, observando a determinação contida no artigo 2º, do 

PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos prazos 

processuais de 07 a 20/01/2020. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003957-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FLAVIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003957-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIO FLAVIO BARBOSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos em correição. 

Processo em Ordem. Trata-se de ação de indenização por dano moral e 

material, que ROGERIO FLAVIO BARBOSA move contra ATIVOS S/A CIA 
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SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram no decorrer da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Intime-se. Cumpra-se, observando a determinação contida 

no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, referente a suspensão dos 

prazos processuais de 07 a 20/01/2020. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018232-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018232-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AIRTON DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL SENTENÇA Vistos em correição. Processo em 

ordem. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, formado 

pelas partes acima indicadas. Deixo de relatar os fatos, nos termos do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. O autor requer a 

desistência do feito. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

demandante merece prosperar. O Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe que 

é possível conceder o pedido de desistência no Juizado Especial a 

qualquer momento, exceto no caso de litigância de má-fé ou de lide 

temerária. No caso, inexistem indícios de irregularidade praticada pelo 

demandante. Posto isso, a concessão do pleito é medida que se impõe 

para que produza seus efeitos, nos termos do artigo 200, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por 

corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Desta forma, 

determino o cancelamento da audiência de conciliação. Sem condenação 

nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. 

Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010494-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010494-57.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA REQUERIDO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A SENTENÇA Vistos em Correição Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais e materiais formada pelas partes acima 

indicadas. O requerente pleiteia a desistência da lide. Analisando os autos, 

constato que o pedido merece prosperar, em razão da ausência do 

interesse da parte em prosseguir com a demanda. Portanto, não há 

alternativa a este Juízo senão homologar a desistência, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Friso que a 

concessão do pleito não acarreta qualquer prejuízo ao demandado. 

Ressalto que o demandante informou a impossibilidade de comparecer na 

audiência de conciliação, de forma que incabível a extinção por 

contumácia. Diante da manifestação do autor, n Diante do exposto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por corolário, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação nas custas e honorários, 

nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a 

sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito 

ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018001-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018001-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

correição. Processo em Ordem. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formado pelas partes acima 

indicadas. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. Fundamento e Decido. O autor requer a desistência do feito. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do demandante merece 

prosperar. O Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe que é possível conceder 

o pedido de desistência no Juizado Especial a qualquer momento, exceto 

no caso de litigância de má-fé ou de lide temerária. No caso, inexistem 

indícios de irregularidade praticada pelo demandante. Posto isso, a 

concessão do pleito é medida que se impõe para que produza seus 

efeitos, nos termos do artigo 200, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por corolário, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Proceda-se ao cancelamento da audiência. 

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei 

n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

REgistre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019255-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019255-77.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER EXECUTADO: DAYANE 

ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA Vistos em correição. Processo em Ordem. 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, formado pelas 

partes acima indicadas. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, 

da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. O autor requer a desistência 

do feito. Compulsando os autos, constato que a pretensão do demandante 

merece prosperar. O Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe que é possível 

conceder o pedido de desistência no Juizado Especial a qualquer 

momento, exceto no caso de litigância de má-fé ou de lide temerária. No 

caso, inexistem indícios de irregularidade praticada pelo demandante. 

Posto isso, a concessão do pleito é medida que se impõe para que 

produza seus efeitos, nos termos do artigo 200, do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por corolário, 
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JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. 

Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014236-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SORAIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014236-90.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 EXECUTADO: 

RENATA SORAIA DA SILVA S E N T E N Ç A Vistos em Correição. 

Trata-se de execução de título extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas, todos qualificados nos autos. O exequente pretende o 

recebimento do crédito oriundo de nota promissória. Intimado para 

emendar a exordial, o credor arguiu que juntou os documentos na exordial. 

É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato 

a impossibilidade de processar e julgar a demanda, visto que o credor 

deixou de comprovar sua qualificação tributária. O artigo 8º, da Lei n. 

9.099/95 estabelece que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I 

- as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de 

pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 

1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do 

art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. § 2º O maior de 

dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, 

inclusive para fins de conciliação. O Enunciado n. 135, do FOJANE prevê 

que: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). Verifica-se que o exequente 

juntou ao feito apenas o Comprovante de Inscrição, requerimento de 

empresário e o cadastro nacional da pessoal jurídica, que se tratam de 

documentos unilaterais e, portanto, insuficientes para provar a 

qualificação tributária da empresa. Posto isso, incabível o recebimento e 

processamento da demanda. Nesse sentido: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

ACIMA DO CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ME OU EPP. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA 

ACOLHIDA. ENUNCIADO N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II DA LEI 

N.º 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o 

documento que comprova a qualidade de microempresa ou empresa de 

pequeno porte consiste em certidão expedida pela Junta Comercial que 

demonstre tal condição, nos termos do art. 1.º e 8.º da Instrução 

Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida 

trouxe apenas um requerimento de empresário emitido em 24/04/2013, sem 

qualquer referência acerca do enquadramento tributário da empresa, 

senão a simples sigla “ME” em sua razão social. 3. Não suficiente, a 

empresa Recorrida, não refutou a preliminar de carência de ação 

suscitada pela empresa Recorrente, restando evidente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo ativo no âmbito do JEC. 4. Preliminar de carência de 

ação por ilegitimidade ativa acolhida, ante a ausência de comprovação do 

enquadramento da empresa Recorrida como microempresa. 5. Sentença 

re fo rmada .  6 .  Recu rso  conhe c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

0 0 1 2 9 0 0 - 9 2 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  N Ã O  E N C O N T R A D O 

129009220158110006/2017, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 28/06/2017, 

Publicado no DJE 28/06/2017) Deste modo, a extinção do feito é medida 

que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por 

corolário, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil. Desnecessária a 

intimação do executado para ciência, em razão da ausência de 

triangularização processual. Sem condenação nas custas e honorários, 

nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a 

sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito 

ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE AUGUSTO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1002085-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FILIPE AUGUSTO 

TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO PEIXOTO BOTELHO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002094-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA BOGER PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1002094-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIELLA 

BOGER PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS RAMOS 

BARBOSA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RODRIGUES DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002144-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILZA 

RODRIGUES DE SOUZA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DUIR DIAS DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002145-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DUIR DIAS DA 

SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILSON NASCIMENTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002147-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEMILSON 

NASCIMENTO CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002155-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA CRISTINA 

PINTO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA 

CARVALHO CARVIELLI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011330-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENTO ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011625-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE ALMEIDA SAGAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002188-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERECK HENAN BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002188-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DERECK HENAN 

BATISTA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002192-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002192-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE GOMES DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA ALESSANDRA SANT 

ANA MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES, MARCO TULIO 

DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002196-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL COSTA PEREIRA SANTOS (EXECUTADO)
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PROCESSO n. 1002196-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA. ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO POLO PASSIVO: RANGEL COSTA 

PEREIRA SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALY KEMELI OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002201-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATALY KEMELI 

OLIVEIRA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO REIS 

LINO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014974-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON EBER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014974-78.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: REQUERENTE: WASHINGTON EBER SOARES DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO - 

MT2854/B REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014974-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON EBER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WASHINGTON 

EBER SOARES DA SILVA Endereço: RUA vinte e cinco, 376, coxipo, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-170 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014974-78.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: WASHINGTON EBER SOARES DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002205-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE SILVA DE 

ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014970-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ALICK DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014970-41.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: VICTOR ALICK DE SOUZA 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014970-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ALICK DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VICTOR ALICK 

DE SOUZA ALMEIDA Endereço: RUA SIRIO LIBANEZA, 35, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-170 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014970-41.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: VICTOR ALICK DE SOUZA ALMEIDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011949-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MACHADO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CAROLINE 

MACHADO XAVIER Endereço: RUA VINTE E SEIS, 22, Quadra 50, n. 22, 

JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-792 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1011949-57.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.450,49 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: CAROLINE MACHADO XAVIER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRIS ALBERTO MELO FONSECA 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011949-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MACHADO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Endereço: 

TRAVESSA PADRE MASERATI, 350, sede na Rua Voluntários da Pátria, 

350, Sala 19 E, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-130 Senhor(a) 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011949-57.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.450,49 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido 

de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: CAROLINE MACHADO XAVIER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRIS ALBERTO MELO FONSECA 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JACQUES ANTUNES SOARES - 

RS75751 CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002212-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA REGINA 

DA SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEMIR FEGURI, 

SILVANA DA SILVA REZENDE POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014813-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SOUZA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO 
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NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014813-68.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 90,16 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: PAULO CESAR SOUZA PADILHA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014813-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SOUZA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULO 

CESAR SOUZA PADILHA Endereço: Rua Coronel Vicente de Figueredo 

s/n, S/N, Centro, NOSSA SENHORA DA GUIA (CUIABÁ) - MT - CEP: 

78104-970 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014813-68.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 90,16 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

PAULO CESAR SOUZA PADILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014799-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARCIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Endereço: RUA ANTONIO 

MARIA COELHO, 148, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-240 

Senhor(a) MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014799-84.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: ADRIANA MARCIA DE JESUS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: MARCELO AMBROSIO CINTRA - MT8934-O CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014799-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARCIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADRIANA 

MARCIA DE JESUS Endereço: RUA C, 233, TRES BARRAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-480 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014799-84.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ADRIANA MARCIA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014595-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROSA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: RUA PEDRO CELESTINO, 24, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-010 Senhor(a) BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014595-40.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: RAQUEL ROSA DE FRANCA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014595-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROSA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RAQUEL 

ROSA DE FRANCA Endereço: RUA CINCO, 16, QUADRA 04, JARDIM DAS 

AROEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-410 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1014595-40.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: RAQUEL ROSA DE FRANCA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014488-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIA MARIA 

BENEDITA DE FREITAS Endereço: RUA CENTO E TRINTA E UM, 26, Qd 119, 

CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-320 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1014488-93.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.172,58 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014434-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN MORAIS ALVES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RHUAN 

MORAIS ALVES CAVALCANTE Endereço: RUA FLOR DO CAMPO, 06, 

(RES FLOR DO IPÊ), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-382 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014434-30.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.709,89 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RHUAN MORAIS ALVES 

CAVALCANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014434-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN MORAIS ALVES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 
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DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Manuel dos 

Santos Coimbra, 188, CENTRO, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-150 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1014434-30.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.709,89 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: RHUAN MORAIS ALVES CAVALCANTE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RONAN DA COSTA MARQUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010283-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SANTOS COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELMAR DONIZETI GONCALVES FILHO EIRELI (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIOLA KAWATAKE SIQUEIRA PRUDENCIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002225-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIANE 

PRUDENCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE BORDIGNON DA 

SILVA POLO PASSIVO: LUCIOLA KAWATAKE SIQUEIRA PRUDENCIO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012695-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAO DIAS BATISTA 57389926015 (REQUERIDO)

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

CITZAGA CORRETORA SEGUROS DE VIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BENEDITO 

ANTONIO BRUNO Endereço: Avenida das Palmeiras, s/n, COND RIO 

COXIPO C 389, Jardim Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-900 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes 

autos. PROCESSO N. 1012695-22.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

21.837,07 ESPÉCIE: [Bancários]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: 

BENEDITO ANTONIO BRUNO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BENEDITO ANTONIO BRUNO REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A., 

CITZAGA CORRETORA SEGUROS DE VIDA LTDA - ME, ABRAO DIAS 

BATISTA 57389926015 CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001451-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO Endereço: RUA VINTE A, 17, 

QUADRA 29, MORADA DO OURO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-748 
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Senhor(a) PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001451-62.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

PAUTA CONCENTRADA Data: 20/02/2020 Hora: 09:00 REQUERENTE: 

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO Advogado do(a) REQUERENTE: PLINIO 

JOSE DE SIQUEIRA NETO - MT10405-O REQUERIDO(A): BANCO DO 

BRASIL SA e outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SEBASTIAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: RENAN SEBASTIAO DA COSTA Endereço: Avenida B, 34, TRÊS 

BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) RENAN SEBASTIAO 

DA COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001769-45.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

20/02/2020 Hora: 10:45 REQUERENTE: RENAN SEBASTIAO DA COSTA 

Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O 

REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL SA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001330-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICODEMOS FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE MORAES SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: NICODEMOS FREITAS RIBEIRO Endereço: AVENIDA ACÁCIA 

CUIABANA, 14, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-510 Senhor(a) 

NICODEMOS FREITAS RIBEIRO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001330-34.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:50 REQUERENTE: NICODEMOS FREITAS RIBEIRO 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - 

MT5026-N REQUERIDO(A): LUCIANO DE MORAES SOUZA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 
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das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002175-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002175-66.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.459,38 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 11:40 REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE 

OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B REQUERIDO(A): MARCIA APARECIDA 

SILVA DOS SANTOS DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002156-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS DE SOUZA OAB - 021.620.481-08 (REPRESENTANTE)

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MARCOS SANTOS DE SOUZA Endereço: Avenida Fernando Correa 

da Costa, Rua Marilia, N 39 Bairro Pedregal, Cuiabá, Chácara dos 

Pinheiros, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-000 Senhor(a) MARCOS SANTOS 

DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002156-60.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.132,64 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:50 

REPRESENTANTE: MARCOS SANTOS DE SOUZA Advogado do(a) 

REPRESENTANTE: FELIPE SANTOS ARRUDA - MT19671/O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001460-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MONIQUE FACCIN VILELA Endereço: RUA QUATRO, 77, JARDIM 

BURITY, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-646 Senhor(a) MONIQUE FACCIN 

VILELA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001460-24.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Atraso de 

vôo]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 12:10 REQUERENTE: MONIQUE 

FACCIN VILELA Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - MT4705-O REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY BERTAGLIA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA OAB - MT20411/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002250-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMAURY 

BERTAGLIA MENACHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002204-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NATUREZA DA SILVA PADILHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002204-19.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.770,93 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE 

OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B REQUERIDO(A): LAURA NATUREZA DA 

SILVA PADILHA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010409-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT6504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDI BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, apresentar novo endereço da reclamada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006073-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO LEITE DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: NARCISO LEITE DE SA Endereço: RUA OITENTA E DOIS, 30, Quadra 

30, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-492 Senhor(a) NARCISO LEITE DE 

SA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006073-24.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: [Cobrança indevida de ligações, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 05/03/2020 Hora: 14:20 REQUERENTE: NARCISO LEITE DE SA 

Advogado do(a) REQUERENTE: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

MT0015761A-O REQUERIDO(A): CLARO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES OAB - MT27223/O (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002263-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDLEUSA 

AFONSO DE MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, FERNANDO LOPES POLO 

PASSIVO: JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015356-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE BEZERRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LENICE 

BEZERRA DE LIMA Endereço: rua 33, 16, quadra 39, tres barras, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-480 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015356-71.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

LENICE BEZERRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015356-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE BEZERRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO 

BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ANDAR 15, 

BLOCO D, EDIFICIO JAUAPERI, ALPHAVILLE, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 Senhor(a) BANCO BRADESCARD S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015356-71.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: LENICE BEZERRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015411-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY GONCALINA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015411-22.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ROSINEY GONCALINA DE 

FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015411-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY GONCALINA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSINEY 

GONCALINA DE FIGUEIREDO Endereço: RUA SABIÁ, 13, QUADRA 100, 

CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-184 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1015411-22.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: ROSINEY GONCALINA DE FIGUEIREDO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI 

REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015724-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ISRAEL DE 

SOUZA SANTOS Endereço: RUA QUATORZE, 10, QUADRA 33, JARDIM 

UMUARAMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-170 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1015724-80.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: ISRAEL DE SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015724-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-040 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1015724-80.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: ISRAEL DE SOUZA SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010463-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUYOSHI SAWAMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SERGIO 

TSUYOSHI SAWAMURA Endereço: RUA San Rafael, 1, Casa, JARDIM 

California, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-115 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1010463-37.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 23.379,88 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: SERGIO TSUYOSHI SAWAMURA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010463-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUYOSHI SAWAMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO 

CAJÁ, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a) 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010463-37.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.379,88 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: SERGIO TSUYOSHI SAWAMURA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - MT8184-A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015928-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KARINA 

ALMEIDA DE SOUZA Endereço: RUA 13 DE JUNHO, 309, Inexistente, 

CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 
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INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1015928-27.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: KARINA ALMEIDA DE SOUZA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015922-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - ATÉ 1745/1746, 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 Senhor(a) BANCO BRADESCO: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015922-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: NUBIA CRISTINA FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015922-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NUBIA 

CRISTINA FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA PROJETADA, 13, JARDIM 

ELDORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-170 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1015922-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: NUBIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002275-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CRISTINA 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016215-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DELGADO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: TIM 

CELULAR S.A. Endereço: AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 7143, - DE 6633 

AO FIM - LADO ÍMPAR, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP - CEP: 

05724-005 Senhor(a) TIM CELULAR S.A.: A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, 

conforme DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1016215-87.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.858,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ANDRESSA DELGADO 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES CINTRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - MT16846-O CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016215-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DELGADO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANDRESSA 

DELGADO CRUZ Endereço: RUA 33, 38, SANTA TEREZINHA (2ª ETAPA), 

CUIABÁ - MT - CEP: 78089-772 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016215-87.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.858,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ANDRESSA DELGADO 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES CINTRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010907-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE JORGE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JOSILENE JORGE SILVA Endereço: AVENIDA JORNALISTA ALVES 

DE OLIVEIRA, 204, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-445 

Senhor(a) JOSILENE JORGE SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 
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Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010907-70.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Planos de Saúde]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:50 REQUERENTE: JOSILENE 

JORGE SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIS RUFINO - 

MT16789-O REQUERIDO(A): AGEMED SAUDE S/A DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016392-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA COSTA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016392-51.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: FRANCISCA COSTA SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: 

VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016392-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA COSTA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCISCA 

COSTA SILVA CARVALHO Endereço: RUA BRASIL, 17, NOVA 

CONQUISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1016392-51.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

FRANCISCA COSTA SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: VIVO 

S.A. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016135-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BUFFET 

LEILA MALOUF LTDA Endereço: RODOVIA ARQUITETO HÉLDER CÂNDIA, 

2044, - DO KM 2,000 AO KM 4,700, RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-150 Senhor(a) BUFFET LEILA MALOUF LTDA: A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016135-26.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.395,92 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: LUCAS 

SILVA DE AMORIM REQUERIDO: BUFFET LEILA MALOUF LTDA 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURICIO AUDE - MT4667-O CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015772-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SIDNEY DA 

SILVA MONTEIRO Endereço: RUA VINTE E CINCO, 15, JARDIM 

FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-838 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1015772-39.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: SIDNEY DA SILVA MONTEIRO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016315-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA SOARES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BRUNA 

CRISTINA SOARES AMORIM Endereço: RUA DAS HORTÊNCIAS, 99, SÃO 

FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-705 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1016315-42.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.230,93 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

BRUNA CRISTINA SOARES AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 541 de 812



Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016315-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA SOARES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS 

ANGÉLICOS, LARGO TREZE DE MAIO 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04751-901 Senhor(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016315-42.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.230,93 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: BRUNA CRISTINA SOARES AMORIM ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A CUIABÁ, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016131-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEYSLIANE HELENA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LEYSLIANE 

HELENA DE ARAUJO Endereço: Rodovia Mário Andreazza, 1900, 364, 

Petrópolis, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-901 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016131-86.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: LEYSLIANE HELENA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANDERSON ROSA FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016131-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEYSLIANE HELENA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016131-86.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

LEYSLIANE HELENA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDERSON ROSA FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002287-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA FERNANDA MARQUEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS OAB - MT7685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MG REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002287-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KENIA 

FERNANDA MARQUEZI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

PEDROLLO DE ASSIS POLO PASSIVO: MG REPRESENTACOES 

COMERCIAIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016281-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOSNEY CESAR FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCOSNEY 

CESAR FERREIRA DE CARVALHO Endereço: RUA Três, 26, São Gonçalo, 

Coxipó da Ponte, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-730 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016281-67.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.164,97 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes, Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MARCOSNEY CESAR FERREIRA DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA DA SILVA 

REZENDE, LEMIR FEGURI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016281-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOSNEY CESAR FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a) TELEFÔNICA BRASIL S.A.: A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, 

conforme DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 
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1016281-67.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.164,97 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: MARCOSNEY CESAR FERREIRA DE CARVALHO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA DA SILVA REZENDE, LEMIR 

FEGURI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016290-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULO 

HENRIQUE SANTOS SOARES Endereço: RUA K, 23 QD.16, CASA, 

RESIDENCIAL DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-306 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016290-29.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016290-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 499, SALA 

COMERCIAL, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-200 Senhor(a) 

BANCO BRADESCO: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1016290-29.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, 

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO - 

MT0016940S CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 
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Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019139-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

GERALDO JOAO DA COSTA OAB - 244.243.746-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS RENT'A CAR COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA. 

- ME (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GERALDO 

JOAO DA COSTA Endereço: RUA BOGOTÁ, 305, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-594 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1019139-71.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.048,54 ESPÉCIE: [Cheque, Inadimplemento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REPRESENTANTE: GERALDO JOAO DA COSTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO CORREA MARQUES INTERESSADO: 

GOIABEIRAS RENT'A CAR COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA. 

- ME CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016282-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM Endereço: estrada rural, s/n, 

distrito de joselandia, joselandia, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 

78190-000 Senhor(a) LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1016282-52.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

0,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 

14:00 REQUERENTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARELISE SPIESS - MT10204/O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016282-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 

184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
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abaixo descritas. PROCESSO N. 1016282-52.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: LEONARDO RODRIGUES DE 

AMORIM Advogado do(a) REQUERENTE: MARELISE SPIESS - MT10204/O 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO GONCALVES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002294-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ MARIO 

GONCALVES BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: RECOVERY DO BRASIL 

CONSULTORIA S.A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002295-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIONICE PINHEIRO DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002295-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIONICE 

PINHEIRO DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSLEINE VIRGINIA 

FERREIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012137-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SOUSA XAVIER (EXEQUENTE)

WILSON DA CRUZ XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILSON REGINALDO RAMIRES (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016369-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA LEITE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016369-08.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.178,52 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: GILMARA LEITE CANDIDO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016369-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA LEITE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GILMARA 

LEITE CANDIDO Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE 

OLIVEIRA, 17, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-720 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016369-08.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.178,52 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: GILMARA LEITE CANDIDO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013522-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Endereço: 

AVENIDA DOM BOSCO, - DE 1461/1462 A 2086/2087, GOIABEIRAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78032-065 Senhor(a) MARIA MADALENA CARNIELLO 

DELGADO - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013522-33.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.405,72 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Espécies de Contratos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:40 INTERESSADO: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Advogado do(a) INTERESSADO: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O 

REQUERIDO(A): ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008657-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDERSON VILELA ESPERIDIAO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: DIANDERSON VILELA ESPERIDIAO DE SA Endereço: Rua Marechal 

Floriano Peixoto, 132, Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-395 

Senhor(a) DIANDERSON VILELA ESPERIDIAO DE SA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008657-64.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.933,87 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 05/03/2020 Hora: 15:50 REQUERENTE: DIANDERSON VILELA 

ESPERIDIAO DE SA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA - MT24798/O REQUERIDO(A): LUIS CARLOS NEVES 

DA SILVA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011491-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MENDES RIOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CARBO BARBOSA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte, para que no prazo de 05 (cinco) dias, o 

reclamante informe o endereço atualizado da parte reclamada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011403-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEX VELASCO CAMPOS (REQUERIDO)

JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RODRIGO LUIS 

FERREIRA Endereço: RUA DEZ, 195, COND MONTREAL AP 23 TORRE4, 

PARQUE RESIDENCIAL DAS NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78056-847 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011403-02.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.785,55 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: RODRIGO LUIS FERREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIS FERREIRA REQUERIDO: 

JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA GOMES, FABIO ALEX VELASCO CAMPOS 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005526-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCINEY ARRUDA DA CRUZ OAB - MT21605/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASSON SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

JASSON SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço atualizado da parte reclamada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012097-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CLEIDIANE 

SILVA DE SOUZA Endereço: RUA CINCO, 06, QUADRA 06, PARQUE 
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CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-336 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1012097-68.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 19.960,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

CLEIDIANE SILVA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO REQUERIDO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016454-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELE SILVA DANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANIELE SILVA 

DANTES Endereço: RUA H-5, 07, quadra 58, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78095-382 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016454-91.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 108,89 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ANIELE SILVA DANTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INDIANARA 

MAZIERO REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016454-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELE SILVA DANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016454-91.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 108,89 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: ANIELE SILVA DANTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

INDIANARA MAZIERO REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016563-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

NAÇÕES UNIDAS, 12901, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12901, 

BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-910 Senhor(a) SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1016563-08.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RONAN DA COSTA MARQUES REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016563-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

NAÇÕES UNIDAS, 12901, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12901, 

BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-910 Senhor(a) SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1016563-08.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RONAN DA COSTA MARQUES REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016073-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RORAIMA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: RORAIMA ROSA DOS SANTOS Endereço: RUA TREZE, Rua 13 417 

Qd 22, Jardim Vitoria, Cuiabá, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-770 Senhor(a) RORAIMA ROSA DOS SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016073-83.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.529,76 ESPÉCIE: [Telefonia, Assinatura Básica Mensal]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:10 

REQUERENTE: RORAIMA ROSA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - MT24364-O 

REQUERIDO(A): SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 
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audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007209-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA BASSO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NATALIA 

CRISTINA BASSO DE SOUZA Endereço: RUA VINTE, 12, PEDRA 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78099-100 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007209-56.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

INTERESSADO: NATALIA CRISTINA BASSO DE SOUZA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA CUIABÁ, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007209-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA BASSO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: PANTANAL 

TRANSPORTES URBANOS LTDA Endereço: AVENIDA JOSÉ ESTEVÃO 

TORQUATRO DA SILVA, S/N, - ATÉ 737/738, NOVO PARAÍSO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-714 Senhor(a) PANTANAL TRANSPORTES URBANOS 

LTDA: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1007209-56.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo INTERESSADO: NATALIA CRISTINA 

BASSO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAQUE LEVI 

BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: PANTANAL TRANSPORTES 

URBANOS LTDA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ITALO FURTADO 

LUSTOSA DA SILVA - MT13786-O CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002334-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA BOENIG BOGER PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1002334-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CATIA BOENIG 

BOGER PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS RAMOS 

BARBOSA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28110 Nr: 374-25.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Absoluta 

Eirelli EPP, Gerfino Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663

 Pelo exposto ................................ DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.Após 

o trânsito em julgado, determino: a) a suspensão dos direitos políticos do 

condenado enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o 

cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias da 

condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos (CF, 

art. 15, inc. III); b) que se inscreva o nome do réu no rol dos culpados, 

conforme determina a CNGC, Capítulo 5, Seção 1, item 5.1.3; c) que sejam 

expedidos ofícios aos Institutos de Identificação do Estado e Nacional, 

comunicando a presente condenação; d) que se expeça ofício ao Cartório 

Eleitoral respectivo, comunicando sobre as suspensões ventiladas; e) que 

se seja expedida guia para execução de penas e medidas, privativas e 

não privativas de liberdade, acompanhada de documentos referidos no 

art. 106, da Lei n. 7.210/84, remetendo-os ao Núcleo de Execuções Penais 

para realizar o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas 

ora aplicadas, nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado 

dispositivo.Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, com 

fundamento no art. 804, do CPP, na hipótese de não concessão de 

assistência judiciária gratuita.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53528 Nr: 1871-69.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Freire Alves Davi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12.952

 Intimação do advogado para no prazo de 10 dias apresente as guias de 

depósitos nos presentes autos.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DA TRINDADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002086-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ATAIDE DA 

TRINDADE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GLOMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1002093-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZEU GLOMBA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1058284-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CICERO DE SA OAB - 045.937.071-53 (REPRESENTANTE)

CARLOS ABRAO DE ARRUDA OAB - MT4010/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. Considerando o teor da Portaria n.º 29/2019-CM, 

publicada no DJe Edição n.º 10584, disponibilizado aos 24/09/2019, e da 

Resolução TJMT/OE n.º 09 de 25 de julho de 2019, promova-se a 

redistribuição ao juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande. Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito . OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAILTON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002214-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADVAILTON 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIAN CARLOS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002233-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIAN CARLOS 

ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NILSON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002268-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ROBERTO 

NILSON FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR IPORA PARECIS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002293-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO VICTOR 

IPORA PARECIS DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002309-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERISON COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002309-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BERISON COSTA 

E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002313-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ 

FERNANDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002317-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA CARVALHO MARCILIO (ESPÓLIO)

HUMBERTO DE CARVALHO MARCILIO (INVENTARIANTE)

DANTE PORTELA MARCILIO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA OAB - MT16835/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002317-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANTE PORTELA 
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MARCILIO e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANOELLY 

DO COUTO ALBERNAZ SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042317-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGYA VANESSA DE CARVALHO ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1042317-60.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LIGYA 

VANESSA DE CARVALHO ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por LIGYA VANESSA DE CARVALHO ALMEIDA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, consubstanciada em contratos 

temporários sucessivos para exercer a função de técnico nível superior, 

no período de 27/01/2014 a 07/12/2017, objetivando a multa rescisória de 

40%, FGTS e férias acrescidas de 1/3, no montante de R$ 26.456,53 

(vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três 

centavos). Citada, a parte reclamada apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. Os contratos temporários possuem regramento próprio por 

constituírem uma forma excepcional de contratação para prestação de 

serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso 

para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao 

tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, 

em caso de excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” (g.n.) 

Observa-se, ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que 

“A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, 

IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT, sendo, portanto, indevida a multa rescisória de 

40%. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No 

mais, resta observar que aplica-se ao Município de Cuiabá a Lei Municipal 

93/03 e a Lei Municipal 4.424/2003 que autoriza a contratação de pessoal 

por tempo determinado, vejamos: "Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração 

Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público no âmbito do município: I - assistência e 

situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - 

admissão de professor substituto e professor visitante; IV - qualquer 

atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: - limpeza 

pública; - construções públicas; - serviços na área de Saúde; - atividades 

administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas 

secretarias municipais; (g.n.) - atender programas sociais desenvolvidos 

pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender programas 

firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o 

Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de 

aplicação no âmbito municipal; Art. 4º As contratações serão feitas por 

tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo 

período, observados os seguintes prazos máximos: I - até doze meses, no 

caso dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do inciso III 

do art. 2º; III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º." 

(g.n.) No caso dos autos, a contratação ocorreu sucessivamente nos 

períodos de 27/01/2014 a 07/12/2017. Vê-se que a espécie de 

contratação não se enquadra na legislação municipal, eis que 

ultrapassado o prazo. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da 

nulidade dos contratos por não observância às regras que embasam esta 

espécie de relação. Nesse sentido, é a jurisprudência do STF: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016)” De consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 

19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato 

temporário possui natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga 

somente direito ao saldo de salário e FGTS, sendo, portanto, indevidas as 

demais verbas indenizatórias ora pleiteadas pela requerente (férias com 

acréscimo de 1/3). Por fim, não é possível outorgar ao contratado 

temporário maiores direitos que o próprio servidor concursado possui. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos 

temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a 

remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos 

períodos de 27/01/2014 a 07/12/2017, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da data da rescisão contratual, respeitando o teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública; e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022305-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIA FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1022305-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VERGILIA FERREIRA DO 

NASCIMENTO RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de “ação de cobrança do terço 

constitucional retroativo c/c obrigação de fazer” proposta por VERGILIA 

FERREIRA DO NASCIMENTO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

objetivando o recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 

(quarenta e cinco) dias de férias que é previsto aos servidores 

professores, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao 

ajuizamento da ação. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. No caso em tela, por tratar-se de hipótese de 

crédito resultante da relação de trabalho (terço constitucional de férias) 

não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante 

disposto na Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação." Na hipótese dos autos, não há que se 

falar em prescrição, haja vista os pedidos serem de pagamentos relativos 

aos últimos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação. A parte autora relata 

que é professora da rede municipal e o regime jurídico deste prevê a 

fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, porém a Administração 

considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço 

constitucional. Desta forma, requer o pagamento das diferenças não 

percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias, dos últimos cinco 

anos. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA 

DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, cujo 

teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48, 

nestes termos: "Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo 

exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) 

dias para professores, de acordo com o calendário sendo: a) quinze dias 

no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta 

dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar." 

(grifei) Ainda, o artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento 

adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independente de 

solicitação: "Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos 

Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um 

terço da remuneração, correspondente ao período de férias. (grifei) 

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o 

disposto neste artigo." Desse modo, o terço (1/3) constitucional de férias 

deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, eis que a 

classe de professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 

dias, sendo 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano. 

Portanto, se a legislação do Município de Cuiabá prevê a remuneração por 

todo o período gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias, é induvidoso 

que a apelada tem direito ao 1/3 sobre os 45 dias, sem que isso traduza 

aumento de vencimentos de servidor público e ofensa à Súmula 

Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia). A respeito dessa previsão, comum nos entes 

federativos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimentos 

reiterados no sentido de ser devido o pagamento do terço constitucional 

sobre os outros 15 (quinze) dias. Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO 

RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — 

PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS 

— TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 

20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas 

não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, 

da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. 

Recurso não provido. (Ap 50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 

03/04/2017.) (grifei) No mesmo sentido: Apelação / Remessa Necessária 

137417/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016. Dessa maneira, com esteira na 

jurisprudência do TJMT e considerando que houve o pagamento para a 

parte reclamante do terço constitucional sobre os 30 (trinta) dias de férias, 

é devido o terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos 

cinco anos anteriores a propositura da ação, a ser especificado na parte 

dispositiva, uma vez que assiste direito aos professores o recebimento do 

terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não 

cabendo restringi-la ao período de trinta dias. Ressalta-se, ainda, que a 

PORTARIA Nº 687/2016/GS/SME não pode afastar o direito concedido na 

Lei Complementar nº 220/2010 que dispõe sobre a Lei Orgânica dos 

Profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Rejeita-se o pedido de 

incorporação do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 

dias, sob pena de violar a Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob o fundamento de isonomia.). Diante do exposto, 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para CONDENAR a parte reclamada no pagamento do terço constitucional 

(1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante 

referente aos períodos aquisitivos não prescritos, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção 

monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela; e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Intime-se a parte reclamante para juntar o cálculo já 

compensando o valor do terço constitucional pago sobre os trinta dias de 

férias, as fichas financeiras e seu histórico funcional, para fins de futura 

execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018745-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBERIA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018745-46.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SBERIA OLIVEIRA DA SILVA 

RÉU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública da 

secretaria de educação do Estado de Mato Grosso, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora é servidora integrante da carreira 

dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso cuja 

carreira foi completamente reestruturada pela Lei Complementar nº 50, de 

1º de outubro de 1998. A ação foi proposta no ano de 2016. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Complementar nº 50/ 1998 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, 

"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001326-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)
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Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001326-13.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA DE FATIMA ROSA DE 

JESUS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e da autarquia MTPREV, na qual objetiva a cessação dos 

descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter 

indenizatório e eventual e o ressarcimento dos valores cobrados 

indevidamente. Foi atribuída à causa a importância de R$ 1.000,00 (mil 

reais). Citados, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação 

suscitando preliminar de inépcia da inicial em razão da ausência de 

identificação das verbas cobradas e respectivo valor. DECIDO. No sistema 

dos juizados especiais não se admite liquidação de sentença. Não 

preenche os requisitos a petição inicial que tão somente faz alusão à 

suposta cobrança indevida sem especificar seu objeto e valor. É o autor 

da cobrança quem deve apontar, com clareza, o objeto da pretensão e 

qual sua expressão econômica, a qual deve inclusive ser compatível com 

o valor da causa, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório. O 

pedido deve ser claro porque é este que limita o objeto da lide e os limites 

da cognição. A parte requerente apresentou impugnação, no entanto 

deixou de rechaçar pontualmente a preliminar fazendo a expressa 

demonstração de onde se encontra o valor, ou seja, teve a oportunidade 

de comprovar a inexistência do vício, contudo não o fez, criando 

impeditivo ao exame do mérito. O mero anexo de holerites não satisfaz 

esse requisito, as parcelas devem ser expressa e pontualmente 

indicadas. Veja-se que o STJ indica que mesmo na justiça comum, na qual 

não há a mesma limitação dos juizados, eventual pedido de dano material 

genérico para ser admitido se submete a condições, vejamos: “Na 

hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do 

quantum devido a título de dano material - por depender de complexos 

cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde 

que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na 

inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada 

quantificação do prejuízo patrimonial.” (REsp 1534559 – julgamento 

21/11/2016). A observação é pertinente em razão de que, no caso em 

exame, os autos vieram da vara fazendária e verifica-se que já padecia 

do vício anunciado na preliminar, haja vista que na esteira da orientação 

do STJ somente se extremamente difícil a imediata mensuração se admitirá 

o pedido genérico. O que não é a hipótese dos autos. Diante o exposto, 

acolhe-se a preliminar suscita pelo requerido e julga-se extinta, sem 

resolução de mérito, a presente ação, na forma do art. 485, incisos I, do 

Código de Processo Civil. Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 
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Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada nos sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002318-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002318-26.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ASTILHO 

DEMÉTRIO URBIETA ajuizou ação execução de título executivo de 25 

URH´s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processo de códigos nº 50434, 78037, 77947, 59291, em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Aripuanã- MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 22.795,21. Citado, o executado impugnou o 

cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo 

correto a quantia de R$ 22.678,05 (id. 17324603). Decido. Verifica-se que 

o cálculo de id. 15536365 – Pág. 7, apresentado pelo exequente, foi feito 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB 

acrescido indevidamente de juros de 1%, e que a planilha de id. 17324605, 

do Estado, retroagiu erroneamente os juros de 0,5% à data de emissão 

dos títulos de crédito. Portanto, deve ser aplicado o valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido, 

que é de R$ 928,51, mas sem a incidência de juros. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os embargos à execução opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO e HOMOLOGA-SE a quantia correspondente e atualizada de 25 

(vinte e cinco) URH´s, que perfaz o montante de R$ 23.212,75 (vinte e três 

mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos). Por disposição 

legal não incide condenação em custas e honorários. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as 

certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins 

do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao 

juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000402-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DO PRADO AMARAL OAB - MT21693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000402-54.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação de execução de honorários periciais arbitrados no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), no processo nº 12469-41.2013.811.0002, 

Código 316116, em trâmite na 3º Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande – Mato Grosso. Citado, o executado impugnou a execução, 

alegando excesso, uma vez que a parte aplicou juros desde a data da 

emissão da certidão de crédito, para tanto junta planilha de cálculo com o 

montante que entende correto (id. 13214779). Vê-se no id. 11960825 que 

razão assiste ao embargante, eis que os juros devem ser computados da 

citação. Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução opostos 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

5.231,92 (cinco mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e dois 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão originls na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000130-60.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de ação de execução de honorários periciais arbitrados no 

processo de 3775-95.2015.811.0040 (Código 127226) no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Citado, o executado impugnou a execução 

alegando excesso, para tanto junta planilha de cálculo com o montante que 

entende correto (id. 13500611). Vê-se que a razão assiste ao 

embargante, eis que o exequente aplicou juros de 1% desde a emissão do 

título, quando são devidos da citação, bem como o índice da correção 

monetária é o IPCA-e (Tema 810, STF). Ante o exposto, ACOLHE-SE os 

Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 1.060,78 (um mil, sessenta reais e setenta e 

oito centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001462-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 
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1001462-62.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de ação de execução de honorários periciais 

arbitrados no processo de número de 1014 -54.2016.811.0041 (Código 

1079234) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Citado, o executado 

impugnou a execução alegando excesso, para tanto junta planilha com o 

montante que entende correto. Vê-se que a razão assiste ao embargante, 

eis que a parte exequente não utilizou o índice fixado pelo STF no Tema 

810 na correção monetária. Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos à 

Execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 1.040,12 (mil e quarenta reais e doze centavos). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem 

da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001806-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001806-43.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: EVALDO ALVES DA FONSECA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial proposta por EVALDO ALVES DA 

FONSECA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 53.959,88 (cinquenta e três mil, 

novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), referente 

a Certidão de Crédito nº 9.9.092.151-4, expedida pelo Estado de Mato 

Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração em 

14/04/2009. Citado, o executado apresentou embargos à execução 

alegando prescrição. Passa-se à apreciação. O Decreto nº 20.910/1932, 

em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de 

qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 

Deste modo, como os prazos prescricionais são contados de forma 

objetiva, na forma da lei de regência. E, uma vez emitida a Certidão de 

Crédito, ter-se-á início do decurso do prazo prescricional inerente a todo 

título de crédito, no caso, o prazo de 05 (cinco) anos para se postular 

judicialmente o respectivo recebimento. Impera, pois, o princípio da 

legalidade. Ademais, não há que se falar em critérios que alarguem sua 

interpretação e aplicação sob pena de se tentar burlar norma de ordem 

pública. Acerca disto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

pronunciou no sentido de que os referidos decretos não possuem o 

condão de suspender a emissão das cartas de crédito, exorbitando os 

limites da Lei Estadual nº 8.672/2007, que disciplina o tema. Por 

consequência, a certidão foi emitida no dia 14/04/2009, assim seu crédito 

prescreveu em 15/04/2014. A presente ação somente foi interposta em 

27/07/2018,transcorrido o lapso temporal quinquenal, reconhece-se a 

ocorrência da prescrição. Ante o exposto, ACOLHEM-SE os Embargos à 

Execução opostos pela Fazenda Pública em face da ocorrência da 

prescrição; em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504226-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS FERREIRA LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504226-20.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: IZAIAS FERREIRA LOBO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 44.660,13 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e 

treze centavos) referente à execução da CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 

9.9.091.081-4. Citado, o executado apresentou embargos alegando 

excesso. Passa-se à decisão. Vê-se que o cálculo do exequente está de 

acordo com os parâmetros fixados na decisão da Turma Recursal que 

transitou em julgado sem oposição das partes. Assim, sem razão o 

embargante Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pelo 

exequente no valor do valor de R$ 44.660,13 (quarenta e quatro mil, 

seiscentos e sessenta reais e treze centavos). Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão original na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto no art. 3º, 

§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504292-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO DOS SANTOS ENORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504292-40.2015.8.11.0041 AUTOR(A): JUCELINO DOS SANTOS ENORE 

REU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidor público do Município de 

Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração 

e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

nº 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 
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8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ) e LC 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) E LEIS 

COMPLEMENTARES 93/2003, 94/2003, 152/2007,153/2007, 154/2007 

REFERENTE AOS DEMAIS SERVIDORES, efetivaram a reestruturação. A 

ação foi proposta no ano de 2015. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002988-35.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PAULO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002988-35.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ADEMAR PAULO 

CAVALCANTE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial objetivando o 

recebimento do valor de R$ 21.277,70 (vinte um mil, duzentos e setenta e 

sete reais e setenta centavos), representado pela CERTIDÃO DE CRÉDITO 

Nº 7.1.100.684-9, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 

30/06/2011. Citado, o executado apresentou embargos alegando a 

prescrição. Acolhida a alegação de prescrição foi afastada pela Turma 

Recursal (id. 14365034). Passa-se à decisão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 21.277,70 (vinte um mil, duzentos 

e setenta e sete reais e setenta centavos). Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão original na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto no art. 3º, 

§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002505-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002505-68.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: VICTOR GUILHERME MOYA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

ação de execução de honorários advocatícios fixados como defensor 

dativo, no processo nº 3532-94.2006.811.0064, em trâmite na 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, no valor de R$ 19.000,00 

(dezenove mil reais). Citado, o executado impugnou a execução, alegando 

excesso e requereu a redução do valor. Para tanto, junta a tabela de 

honorários da OAB (id. 10964781). Passa-se à decisão. Tendo em vista 

que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor 

dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na 

forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336 / MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014, afasta-se a alegação de excesso do embargante. Diante do 

exposto, REJEITAM-SE os Embargos à Execução opostos pela Fazenda 

Pública e HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 19.000,00 (dezenove 
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mil reais). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505845-82.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR LEITE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505845-82.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JURANDIR LEITE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 44.837,69 (quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e 

sessenta e nove centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido 

no id. 10447712. Citado, o executado impugnou a execução, alegando 

excesso e requereu a redução do valor. Para tanto, junta planilha de 

cálculos com o montante que entende correto (id. 12416489). Quanto ao 

excesso alegado, razão não assiste ao embargante, pois acórdão que 

fixou a correção monetária, pela variação do IPCA, e os juros de mora a 

serem calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, a contar a contar da data da 

emissão da certidão de crédito, transitou em julgado sem oposição das 

parte. Ante o exposto, REJEITAM-SE os Embargos à Execução opostos 

pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 44.837,69 (quarenta 

e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos). 

Defere-se o destaque da verba honorária contratual pactuada entre as 

partes (30%) Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019152-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALIZ KATREN DE AMORIM GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019152-81.2018.8.11.0041 AUTOR(A): THALIZ KATREN DE AMORIM 

GONCALVES REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/1995). 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por THALIZ KATREN DE 

AMORIM GONCALVES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando tomar posse e entrar em efetivo exercício no cargo público 

para o qual foi aprovada, e que a administração pública autorize horário 

especial, diverso do horário do curso de Direito no período noturno (das 

19h as 23h). Concedida tutela antecipada. Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. A parte requerente alega que foi impedida de tomar 

posse no cargo de Vigilante, para o qual foi aprovada, com a alegação de 

que pretendia acumular cargos públicos com incompatibilidade de horários 

ao informar que cursava Direito no período noturno na UNEMAT. Extrai-se 

dos autos que a negativa em conceder a posse à requerente está 

equivocada e fere os princípios constitucionais da legalidade e moralidade, 

além do disposto na Lei Complementar nº 50/98, que trata da nomeação: 

"Art. 13 A nomeação para cargo de carreira depende de prévia habilitação 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem 

de classificação e o prazo de sua validade." Se a requerente logrou êxito 

em ser aprovada no concurso público não pode a administração 

negar-lhe, sob frágeis argumentos, a posse. Quanto ao pedido de horário 

especial de estudante, a Lei Complementar nº 50/98 que rege a Carreira 

dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, preceitua que: 

"Art. 62 Será concedido horário especial ao Profissional da Educação 

Básica estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário 

escolar e o do órgão, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo único. 

Para efeito do disposto neste Artigo, será exigida a compensação de 

horários na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho." Do 

dispositivo supracitado, vê-se que a requerente faz jus à concessão do 

horário especial de estudante, eis que está regularmente matriculada em 

instituição de ensino superior e necessita que o horário de trabalho seja 

compatível com carga horária escolar. Há de se ressaltar que o intuito da 

lei é apenas e tão-somente evitar que o servidor, percebendo seu salário 

normalmente, deixe de cumprir seu ofício e sua carga horária semanal, já 

que horário especial não se confunde com licença remunerada. Por esse 

motivo o parágrafo único estabelece a necessidade de compensação de 

horários na repartição, afastando qualquer alegação de prejuízo à 

administração pública. Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipada 

e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

DETERMINAR ao requerido que viabilize a posse da requerente no cargo 

público de Apoio Administrativo Educacional na área de Vigilância e 

conceda o horário especial de estudante, segundo o disposto no art. 62 

da LC nº 50/98; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002583-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MOZENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002583-28.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDRE MOZENA EXECUTADO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança promovida por ANDRÉ 

MOZENA em face do Município de Cuiabá na qual pretende o pagamento 

de cinco plantões realizados nos meses de novembro e dezembro de 

2014, no valor atualizado de R$ 12.242,95. Citado, o reclamado 

apresentou contestação. DECIDO A parte autora alega que teria sido 

convidado pelos médicos Giampani, Murilo Borges e Jadson Coutinho para 

substituir a médica Lorena Galhardo e com isso teria realizado cinco 

plantões no ano de 2014, sendo três no mês de novembro e dois em 

dezembro, executados em turnos de 24 horas (das 07h00min às 07h00min 

do dia seguinte), os quais pretende o pagamento. A parte autora não 

trouxe aos autos qualquer comprovação documental de que os plantões 
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foram efetivamente realizados. Além disso, o Município, informa que em 

busca no seu sistema não localizou qualquer servidor ou prestador de 

serviço com o nome dos médicos citados pela parte autora. O requerente 

deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, consoante o 

disposto no artigo 373, I, do CPC. Assim, alegando que realizou os 

plantões no Hospital Municipal de Cuiabá, cumpre que demonstre através 

da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de 

seu processo, o que não o fez. Dessa maneira, não se revela razoável 

que seja suprida a negligência do requerente que, ao contrário do alegado, 

não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia. No caso dos autos, o 

requerente sequer apresentou prova documental que permita aferir sua 

presença no nosocômio nas alegadas datas. Ou seja, a ausência da 

prova documental com elementos mínimos sobre a alegada prestação de 

serviços inviabiliza a produção da prova testemunhal sobre os fatos 

ventilados, porquanto a prova testemunhal não tem o condão de substituir 

o mínimo de prova documental exigida por lei. Nesse sentido é a orientação 

do Supremo Tribunal Federal, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) FÉRIAS 

INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO 

NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 

(...) é indubitável que o ônus da prova é da parte autora, que deveria 

desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os documentos 

necessários para o julgamento de seu processo. (...) 5. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 

DIVULG 30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012) Também do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO –CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE 

VÍCIO NO VEÍCULO – (...) – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO – 

AUSÊNCIA DE PROVA DO ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

FATOS NARRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO – 

DEMANDA FADADA AO INSUCESSO – IMPROCEDÊNCIA INEVITÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos 

constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de 

comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade 

da relação processual. Diante da ausência de prova do alegado vício do 

veículo, da alegada tentativa de contato, do suposto abastecimento de 

combustível e da exigência para tanto, inexiste a prova dos fatos 

constitutivos de direito. Não havendo a comprovação do mínimo 

necessário à propositura da ação, de rigor a improcedência da pretensão, 

pois certos fatos devem ser comprovados com a petição inicial. Não 

havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, ônus da parte 

promovente, forçoso o reconhecimento da improcedência da pretensão. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000564-65.2018.8.11.0028, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (g.n.) Desse modo, à míngua de 

provas das alegações do requerente improcede o pedido. Diante do 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana 

Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002201-35.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LEANDRO JOAO DA ROSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação declaratória de verba indenizatória de fardamento objetivando o 

recebimento de verba indenizatória no valor de 1/3 dos vencimentos nos 

anos de 2013, 2014 e 2015, com os valores atualizados de juros e 

correção monetária, a título de auxílio fardamento. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. DECIDO. A Lei Complementar 

231/2005 (revogada pela LC 555/2014) dispunha sobre o auxílio 

fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação 

que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no 

desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei 

complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a 

uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, 

devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por 

conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 

– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” 

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento 

do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida 

nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE 

AUXÍLIO FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
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(AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

11/05/2015). Anota-se que, nos autos nº 155306/2014, a Relatora em seu 

voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. sentença 

(...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de dezembro de 

2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em 

que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo 

Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia ao autor 

proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele. (...)” 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO 

FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os 

servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento 

gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP 

(Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o 

fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Assim, como o 

requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria 

comprovar os gastos dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede 

o pedido. Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de 

pagamento de auxílio fardamento; e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000538-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: KENNY ACEL SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação declaratória de verba indenizatória de fardamento objetivando o 

recebimento de verba indenizatória no valor de 1/3 dos vencimentos nos 

anos de 2013, 2014 e 2015, com os valores atualizados de juros e 

correção monetária, a título de auxílio fardamento. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

DECIDO. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A Lei Complementar 

231/2005 (revogada pela LC 555/2014) dispunha sobre o auxílio 

fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação 

que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no 

desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei 

complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a 

uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, 

devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por 

conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 

– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” 

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento 

do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida 

nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE 

AUXÍLIO FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

11/05/2015). Anota-se que, nos autos nº 155306/2014, a Relatora em seu 

voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. sentença 

(...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de dezembro de 

2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em 
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que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo 

Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia ao autor 

proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele. (...)” 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO 

FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os 

servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento 

gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP 

(Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o 

fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Assim, como o 

requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria 

comprovar os gastos dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede 

o pedido. Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de 

pagamento de auxílio fardamento; e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000573-56.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANA APARECIDA JORGE 

REU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do Município 

de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

nº 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ) e LC 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO) efetivou a 

reestruturação. A ação foi proposta no ano de 2016. Assim, mesmo se 

tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da 

carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da 

vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003690-55.2016.8.11.0041
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JOAO BOSCO FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003690-55.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO BOSCO FERREIRA DA 

CRUZ REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidor público da secretaria 

de educação do Estado de Mato Grosso, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora é servidora integrante da carreira 

dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso cuja 

carreira foi completamente reestruturada pela Lei Complementar nº 50, de 

1º de outubro de 1998. A ação foi proposta no ano de 2016. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Complementar nº 50/ 1998 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, 

"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020927-68.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CELIO ROBERTO SOUZA 

MILHOMEM REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

CELIO ROBERTO SOUZA MILHOMEM em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que pretende sua promoção a 3ª Sargento da Polícia Militar, 

sem a necessidade da contagem específica de 04 anos no cargo de Cabo 

da PMMT, e, caso já transcorrido o prazo no decorrer da ação, pretende 

que o tempo excedente seja aproveitado para cumprimento de interstício 

em novas promoções e ressarcimento de eventuais verbas devidas. 

Citado, o reclamado apresentou contestação. DECIDO A parte reclamante 

afirma que entrou em exercício na PMMT no ano de 2002 e foi promovido 

ao posto de Cabo da PMMT em abril de 2014. Aduz também que a nova Lei 

10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos para a referida promoção, de 

12 para 09 anos de posto como Soldado da PMMT, e, após, seria 

necessário mais 04 anos para ser promovido ao posto de 3ª Sargento da 

PMMT. Sendo assim, como o requerido foi promovido em 2014, completaria 

o requisito para a promoção para 3ª Sargento em 2018. A ação foi 

proposta em 2017. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso 

(LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) conceitua que: Art. 80. A 

promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o 

preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas 

pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme 

legislação peculiar. Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é 

resultante do processo administrativo de promoção, que será 

regulamentado por lei específica. Já o Decreto nº 1.329/78 que trata de 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

(RDPM/MT), prevê: Art. 50 - O comportamento policial-militar das praças 

deve ser classificado em: 1) Excepcional - quando no período de nove 

anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição disciplinar; 2) 

Ótimo - quando no período de cinco anos de efetivo serviço tenha sido 

punida com até uma detenção; 3) Bom - quando no período de dois anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 4) Insuficiente 

- quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com 
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até duas prisões; 5) Mau - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com mais de duas prisões. (...) Art. 62 - O 

Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de 

policial-militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços 

independentemente das condições enunciadas no Art. 60 do presente 

Regulamento e do requerimento do interessado. A Lei nº 10.076 de 13 de 

março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e as condições que 

asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá 

outras providências) prevê: CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) 

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício 

mínimo previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito 

disciplinar “bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser 

considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) 

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Com a 

finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, editou-se o Decreto nº 

2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições 

que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, 

com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos 

cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não 

sendo a ascensão limitada ao tempo de serviço. Ademais, o requisito 

temporal que a parte pretendia já foi cumprido. Os outros requisitos 

referidos acima devem ser provados mediante processo administrativo de 

promoção a ocorrer perante PMMT. Por isso, rejeita-se o pedido de 

promoção. Quanto ao pedido de contagem de prazo para cumprimento de 

interstício em novas promoções, recorre-se a ao artigo 22 da Lei 

10.076/2014: Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é 

o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou 

graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido. 

Desta feita, o prazo para as futuras promoções da parte requerida deve 

ser contado na forma do artigo acima. A ausência de previsão legal 

impede que seja concedida a contagem de prazo diferenciada. Ante o 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com 

supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1032830-03.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REGIANE 

FARIA CARVALHO DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE E PAGAMENTO DE 

ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA” proposta por Regiane Faria Carvalho da Silva em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão dos descontos e 

restituição da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB, descontada nos cinco anos 

anteriores a propositura desta ação, acrescidos de juros e correção 

monetária. Citado, o requerido apresentou contestação. Tutela 

antecipatória deferida para determinar que o Estado de Mato Grosso se 

abstenha de efetuar o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) 

sobre a função de dedicação exclusiva. DECIDO. A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Dessa forma, nos pedidos a partir de 

31/12/2014 a pessoa competente para integrar no polo passivo é a 

entidade autárquica – MTPREV. Por isso, DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE 

do Estado de Mato Grosso no que versa as contribuições anteriores a 

31/12/2014 e passa-se a avaliar o desconto de contribuição previdenciária 

no período de 01/01/2013 a 31/12/2014. Em síntese, diz a requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada, nos períodos de 

01/01/2013 a 31/12/2014. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

FDE.SECRET.ESC/PEB (Tema 163/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB., nos meses de 01/01/2013 a 

31/12/2014, acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012533-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA MARIA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012533-09.2016.8.11.0041 AUTOR(A): DIANA MARIA DE PAULA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer Cumulada com Repetição de Indébito 

proposta por DIANA MARIA DE PAULA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados no total de R$ 3.364,94 (três mil, trezentos e sessenta e 

quatro reais e noventa e quatro centavos). Citados, somente o Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação. DECIDO A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 

03/2012 a 01/2016. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se 

do demonstrativo de cálculo de id. 25017791 a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não 

impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em 

dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação 

tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os adicionais de 

insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir à autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade referente a 

03/2012 a 12/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os 

valores descontados de mesma natureza incidente no período de 01/2015 

a 01/2016, a serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002154-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002154-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VANIA CRISTINA RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública da 

secretaria de educação do Estado de Mato Grosso, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a autora é servidora integrante da carreira 

dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso cuja 

carreira foi completamente reestruturada pela Lei Complementar nº 50, de 

1º de outubro de 1998. A ação foi proposta no ano de 2017. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Complementar nº 50/ 1998 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, 

"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 
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Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021478-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA NASCIMENTO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021478-48.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LARISSA NASCIMENTO SOARES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE E PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por 

Larissa Nascimento Soares em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

objetivando a restituição da contribuição previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB, descontadas nos 

cinco anos anteriores a propositura da ação, acrescidos de juros e 

correção monetária, e o pagamento do dos serviços extraordinários, 

prestados durante as 10 (dez) horas semanais, nos últimos cinco anos 

até a efetiva cessação do cumprimento da jornada de trabalho de 40 

(quarenta) horas. Citado, o requerido apresentou contestação. Tutela 

antecipatória deferida para determinar a abstenção dos desconto 

previdenciários. DECIDO. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece 

que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Dessa forma, nos pedidos a partir de 31/12/2014 a pessoa 

competente para integrar no polo passivo é a entidade autárquica – 

MTPREV. Por isso, DECLARA-SE a ilegitimidade passiva do Estado de Mato 

Grosso em relação aos pedidos do período posterior a 31/12/2014 e 

passa-se a avaliar o desconto de contribuição previdenciárias nas verbas 

de função comissionada FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 12/07/2012 

a 31/12/2014. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre função comissionada, nos períodos de 12/07/2012 a 

31/12/2014. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO A Lei Complementar Estadual 

50/98 (consolidada até LC 512/13 e alterada pelas LC 59/99, 91/01, 

104/02, 117/02, 134/03, 165/04, 206/04, 211/05, 278/07, 294/07, 314/08, 

442/11, 512/13) - dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, e em seu artigo 3º trata da dedicação exclusiva e 

o artigo 39 trata de caso de acúmulo: Art. 3º A carreira dos Profissionais 

da Educação Básica é constituída de: (Nova redação dada pela LC 

206/04) I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo: a) 

Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do 

art. 5º desta lei complementar; b) Técnico Administrativo Educacional - 

composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei 

complementar; c) Apoio Administrativo Educacional - composto das 

atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar; II - 04 

(quatro) funções de dedicação exclusiva: d) Secretário Escolar, função 

composta das seguintes atribuições: § 1º A ocupação das funções de 

Diretor Escolar, Secretário de Unidade Escolar e Coordenador Pedagógico 

é privativa de servidores de carreira, efetivos, estáveis e em atividade, em 

regime de dedicação exclusiva e serão designados através de portaria 

automática, observando-se, no que couber, a Lei nº 7.040, de 1º de 

outubro de 1998, que trata da Gestão Democrática do Ensino Público 

Estadual. (Nova redação dada pela LC 211/05) (...) Art. 39 Ao Profissional 

da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, 

assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será 

atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento 

de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova 

redação dada pela LC 206/04) § 1º O profissional designado para a 

função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual 

estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do 

Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04) § 2º O 

subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2º do 

art. 3º desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação 

exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, 

com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja 

pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: 

(Acrescentado pela LC 206/04) II - no caso de Secretário Escolar: a) 

considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico 

Administrativo Educacional, na classe e nível inicial da carreira, ou seja, 

classe A, nível 1; III - deve ser acrescido ao subsídio estabelecido de 

acordo com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o percentual 

estabelecido na tabela do Anexo X desta lei complementar. Infere-se da lei 

colacionada acima que para deter função de secretário escolar com 

dedicação exclusiva, o servidor deve trabalhar 40 horas semanais. Ao 

realizar este trabalho, o servidor faz jus a gratificação 

FDE.SECRET.ESC/PEB. A parte requerente juntou holerites que comprovam 

que recebeu a citada gratificação. Uma vez que o critério para 

recebimento da gratificação é o cumprimento de 40 horas semanais. 

Assim, não há que se falar em adicional de serviços extraordinários. Vale 

lembrar que, no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da 

legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos 

estritos limites da lei. Diante do exposto, ratifica-se a tutela antecipada e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a requerente a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a 

função comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB., nos meses 

de 12/07/2012 a 31/12/2014, acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana 

Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002973-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY TAVARES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002973-95.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JERRY TAVARES DE FREITAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação declaratória de verba indenizatória de fardamento objetivando o 

recebimento de verba indenizatória no valor de 1/3 dos vencimentos nos 

anos de 2013, 2014 e 2015, com os valores atualizados de juros e 

correção monetária, a título de auxílio fardamento. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

DECIDO. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A Lei Complementar 

231/2005 (revogada pela LC 555/2014) dispunha sobre o auxílio 

fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação 

que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no 

desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei 

complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a 

uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, 

devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por 

conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 

– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” 

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento 

do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida 

nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE 

AUXÍLIO FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

11/05/2015). Anota-se que, nos autos nº 155306/2014, a Relatora em seu 

voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. sentença 

(...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de dezembro de 

2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em 

que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo 

Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia ao autor 

proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele. (...)” 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO 

FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os 

servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento 

gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP 

(Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o 

fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Assim, como o 

requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria 

comprovar os gastos dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede 

o pedido. Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de 

pagamento de auxílio fardamento; e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 138164 Nr: 4358-72.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante Legal da Cielo - Marcos Antônio 

Izidoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiane de Carvalho 

Burity - OAB:OAB/MT 11.238-B, ricardo batista capelli - 

OAB:310.900-SP

 Diante do exposto, ACOLHO a promoção ministerial e DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, por 

analogia aos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, 

depois de cumpridas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se as 

partes.Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Defensor, caso 

constituído.Cumpra-se.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 921018 Nr: 1912-79.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EDSON ZANIN, GLÁUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA LUDOVICO DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/PR51773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO. Em se tratando de matéria administrativa e considerando que o 

assunto está devidamente regulamentado em lei, a decisão de fls. 16 deve 

ser revisada, sendo que, exceto em relação à taxa judiciária, as 

condições do pedido da parte encontra-se aptas ao deferimento, pois 

atende aos demais requisitos dispostos da Instrução Normativa do 

Tribunal.Assim, revogo a decisão de fls. 16 e defiro parcialmente o pedido, 

autorizando tão somente a restituição da quantia referente às custas 

judiciais pagas indevidamente por EDSON ZANIN e GLAUCIA REGINA 

SEVERIANO ZANIN, nos autos nº 0003682-11.1999.8.11.0003 do Juízo da 

Segunda Vara de Cível de Rondonópolis, no valor de R$ 9.296.70 (nove mil 

duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos), devendo a 

Secretaria desta Diretoria adotar as providências necessárias junto ao 

Departamento de Arrecadação do Tribunal de Justiça para a devolução da 

quantia ao requerente. Cumpra-se.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871263 Nr: 7032-74.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANNA CRISTINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE EMBARGANTE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de anotações no 

Cartório Distribuidor e consequente encaminhamento para protesto. Sendo 

mais de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento 

do Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/transferência para cada processo, e proceder à juntada nestes 

autos, por meio de petição, todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445374 Nr: 556-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCE LOPES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 145,20 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760612 Nr: 13682-45.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANECLEIA FLAUZINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANIELLY LOPES DOS SANTOS - 

OAB:19882/O, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:, MARIBEL 

GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 145,20 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 
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DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48600 Nr: 3809-51.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA VIANA CARNEIRO - ME, 

FERNANDA VIANA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 105,96 ao FUNAJURIS, 

e o valor de R$ 107,30 ao Cartório Distribuidor. Para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), 

no link “Emissão de Guias Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra 

“custas”, clicar no último item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, digitar a numeração única e “buscar”. Confirmar os 

dados e clicar em “Próximo”. Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE 

SE JÁ ESTIVER PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. 

Digitar o CPF/CNPJ do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e 

preencher o respectivo valor. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” e 

após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300727 Nr: 8672-21.1994.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHODIA AGRO LTDA, COMERCIAL AGROPECUARIA 

SANTA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OLIVEIRA DOS REIS - 

OAB:SP/ 37.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:MT/3661-A

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE REQUERIDA na Ação de Cumprimento da Sentença: JOSÉ DA 

COSTA LIMA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento 

das Custas Judiciárias no valor de R$ 339,67 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 77,24 ao Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia 

deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de 

Guias Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no 

último item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e preencher o 

respectivo valor. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” e após “Gerar 

Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, deverá ser 

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

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

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no 

Cartório Distribuidor e consequente encaminhamento para protesto, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda 

juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815335 Nr: 1343-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUEME FUDIZACHI RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340.A

 Certifico que o movimento "Certidão", de 01/11/2019, foi disponibilizado no 

DJE nº 10613, de 05/11/2019 e publicado no dia 06/11/2019, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT, representando o polo ativo; e CELSO MARCON - 

OAB:11.340.A, representando o polo passivo.

Certifico para os devidos fins que, apesar da parte Executada haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10613, 

publicado em 01/11/2019, para, no prazo de 05(cinco) dias manifestar 

quanto o recolhimento das custas processuais, esta deixou transcorrer o 

prazo concedido sem qualquer manifestação nos autos.

Certifico mais que, as custas referente ao Cartório Distribuidor, ficará com 

as anotações devida, às margens da distribuição, em breve, haverá as 

providências para PROTESTO pelo Cartório do Distribuidor (não 

oficializado).

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007721-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados da parte autora, para fazer comparecer na 

audiência designada a parte autora e/ou indicar o novo endereço, tendo 

vista a devolução da carta de intimação de Id. 27918263.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007721-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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Intimação dos advogados da autora, para fazer comparecer a parte autora 

na audiência designada, em razão da correspondência devolvida de Id. 

28240123.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FIEDLER (EXECUTADO)

RICARDO FIEDLER - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000710-16.2020 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Banco Bradesco S.A. Executados: Ricardo Fiedler EPP e 

Ricardo Fiedler. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de 

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

de Título Executivo Extrajudicial” em desfavor de RICARDO FIEDLER EPP, 

pessoa jurídica de direito privado e RICARDO FIEDLER, com qualificação 

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

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

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

taxas judiciárias, bem como, comprovar seu recolhimento nos autos, nos 

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

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

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

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 22 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418931 Nr: 1340-75.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZA CRISTINA MENDONCA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Dos Advogados das partes para, em 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o 

cálculo de atualização de fls. 358/359.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787496 Nr: 9219-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL BORGATO MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANA SCHOLZ FERREIRA, CELSO 

DALASTRA, IRMA DALASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068/MT, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 Do Advogado do Exequente para, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 103/116.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817566 Nr: 2076-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA COSTA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS CANDIDA FRAGA TELES, VALMIR 

FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:136799

 Intimação do advogado dos requeridos para que, no prazo de 5 

(cinco)dias, manifeste sobre as correspondências devolvidas de fls. 

214/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754370 Nr: 9972-17.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SANTANA AMARO DA CRUZ, CIRLENE 

AMARO DE AQUINO, TIAGO DA SILVA CRUZ, MARIA EUNICE DA SILVA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:OAB/PR 39549, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:OAB/PR 42782, MAX PAULO DE 

SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT

 Intimação do advogado dos requerentes para que, no prazo de 

5(cinco)dias, manifeste sobre a correspondência devolvida de fl. 219.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434975 Nr: 3641-58.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RANULPHO TOSTES DE SIQUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRE MOSCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIE NINOMIYA - OAB:13559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karoline Santana 

Moscon - OAB:RS/89093, ANDREIA LUIZA SANTANA MOSCON - 

OAB:102.508 OAB/RS

 Dos Advogados das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestem-se, tendo em vista a Carta Precatória devolvida de fls. 

101/103.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000712-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000712-83.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Fundação Pio XII. Executado: Jacinto de Almeida. Vistos, etc. FUNDAÇÃO 

PIO XII, entidade filantrópica, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de JACINTO DE 

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

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

os documentos acostados aos autos, hei por bem em deferir os benefícios 

da Justiça Gratuita. (art. 98, CPC) Cite-se o executado, para que no prazo 

de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 
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(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013221-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIR FERNANDO DE MELO (TESTEMUNHA)

ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CLEBERSON ROBERTO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. R. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIANA LEMOS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013221-17.2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autores: Rosimar 

Batista dos Santos Ferreira e Outros Ré: Weiss & Nakayama Ltda Vistos, 

etc... JHONATHAN ROBERTO FERREIRA, ROSIMAR BATISTA DOS 

SANTOS FERREIRA e CLEBERSON ROBERTO FERREIRA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste juízo com a 

presente 'Ação de Indenização por danos morais em desfavor de WEISS & 

NAKAYAMA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, em 

data de 18 de junho de 2018, o autor Jhonathan Roberto Ferreira, menor 

impúbere apresentou problemas de saúde, recebendo atendimento 

médico, o qual prescreveu diversos remédios, entre eles Domperix, que 

deveria ser ministrado via oral de 8x8 horas, na dosagem para o peso de 

três quilogramas do paciente, até que o mesmo completasse três meses 

de idade; que, munidos da receita médica, os genitores e o menor 

encaminharam-se até a empresa ré e realizaram o pedido dos 

medicamentos ao atendente que os providenciou, e prescreveu na caixa 

de cada medicamento a dosagem e o horário em que os mesmos deveriam 

ser ministrados; que, infelizmente, por falta de atenção ou imperícia, o 

atendente da ré não observou que o medicamento Domperix é dosado em 

conformidade com o peso do paciente, fato que constava expressamente 

na receita médica e, erroneamente este veio a escrever na caixa do 

medicamento a dosagem de 2.5 ml, quando na realidade a dosagem 

correta seria de 0,25ml por Kg, e considerando que o autor Jhonatahan, à 

época somente possuía 03 kg, a dosagem correta seria de apenas 0,75 

mll, por aplicação; que, o atendente da ré inseriu na caixa do medicamento 

a dosagem de 2,5 ml por aplicação, quantidade quase superior a quatro 

vezes a correta, o que acarretou efeitos colaterais extremamente gravas 

ao menor, havendo a necessidade de sua internação, pois, o mesmo não 

respondia a qualquer estímulo; que, o menor foi internado onde fora 

submetido a dolorosos exames, e constatou-se a apresentação do quadro 

grave de síndrome extrapiramidal, sendo internado na UTI, onde 

permaneceu por dois dias; que, procurando a farmácia, o atendente Valmir 

reconheceu o erro; que, os fatos ocorridos remeteu aos autores a 

profundo sofrimento físico e psíquico, devendo ser indenizados, assim, 

requerem a procedência da ação, com a condenação da empresa ré nos 

encargos da sucumbência, dando à causa o valor de R$ 23.850,00 (vinte 

e três mil, oitocentos e cinquenta reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. Recebida a inicial, foi designado dia e horário para 

audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. 

Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelos autores, dizendo: “Em preliminar, a 

extinção da ação, por ser parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação, 

e, no mérito, aduz que a ação deve ser julgada improcedente, uma vez 

que não comprovam a aquisição do medicamento Domperix no 

estabelecimento comercial da ré, uma vez que não carrearam ao feito a 

necessária nota fiscal de compra; que, não trouxeram documentos que 

comprovem ter adquirido a medicação na farmácia da ré; que, não é 

aceitável a alegação dos autores de que o balconista da farmácia fosse o 

responsável pelo cálculo da posologia daquele medicamento; que, os 

autores não trouxeram aos autos prova do alegado, razão pela qual, deve 

a ação ser julgada improcedente, com a condenação dos autores nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, houve 

manifestação dos autores. Foi determinada a especificação das provas, 

tendo a parte ré requerido o julgamento antecipado da lide; e, os autores, a 

produção de prova oral. Saneado o processo, foi designada audiência de 

instrução e julgamento, a qual se realizou, ocasião em que foram ouvidas 

testemunhas e, em debates orais, as partes reprisaram as teses 

anteriormente esposadas. Houve participação do Ministério Público, 

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

Jhonathan Roberto Ferreira, Rosimar Batista dos Santos Ferreira e 

Cleberson Roberto Ferreira aforaram a presente ação de indenização por 

danos morais em desfavor de Weiss & Nakayama Ltda, porque, segundo a 

inicial, no dia 18 de junho de 2018, o menor Jhonathan apresentou 

problemas de saúde, tendo recebido atendimento médico, sendo 

prescritos vários medicamentos, dentre eles Domperix, que deveria ser 

ministrado via oral de 8x8 horas, na dosagem para peso de três 

quilogramas do paciente, até que completasse três meses de idade. 

Munidos da receita médica, dirigiram-se até a farmácia da ré, onde 

realizaram o pedido de medicamentos ao atendente que providenciou, 

tendo prescrito na caixa de cada medicamento a dosagem e o horário em 

que os mesmos deveriam ser ministrados, ocorre que, o preposto da ré 

não observou que o medicamento Domperix é dosado em conformidade 

com o peso do paciente, fato que constava expressamente na receita, e 

erroneamente este veio a escrever na caixa do remédio a dosagem de 2,5 

ml, quando na realidade a dosagem correta seria 0,25 ml por kg, sendo 

ministrado à criança dose em desacordo com o peso, razão pela qual, 

restou internado na data de 03 de julho de 2018, inclusive na UTI, por isso, 

evidente o sofrimento dos autores, devendo ser indenizados. Passando à 

análise do Direito, a responsabilidade civil da farmácia surge quando seus 

funcionários agem com falha na prestação dos serviços, seja em relação 

à atividade de manipulação dos fármacos, seja quanto à atividade de 

interpretação das receitas. Conforme lição doutrinária de Arnaldo 

Rizzardo, a venda de remédio diferente daquele que consta na receita, em 

desobediência à prescrição médica, configura erro no exercício da 

atividade e justifica a indenização dos danos causados à saúde do 

consumidor. Segue trecho da obra do citado doutrinador: “a 

responsabilidade advém do exercício da atividade, seja na errada 

aplicação das fórmulas na fabricação dos remédios, seja na 

desobediência e equivocada interpretação das receitas médicas, como no 

erro ao se fazer o preparo, ou no fornecimento de doses inadequadas, em 

desobediência à receita médica, situação possível de acontecer mormente 

na aplicação por meio intravenoso. [...] Há casos de se equivocarem os 

funcionários de medicamento, vendendo remédio diferente do que 

constava na receita médica. A expectativa do consumidor é que o remédio 

corresponda àquele efetivamente prescrito, o que não acontece. A 

ingestão de uma droga diferente pode trazer graves consequências à 

saúde e dissabores de toda ordem, justificando a indenização. [...] Rui 

Stoco, também discorrendo sobre o assunto, explica que as drogarias 

respondem pelos atos de seus empregados, tratando-se de uma 

responsabilidade de ordem objetiva, seja por força do artigo 932 III do 

Código Civil, ou ainda, pela incidência do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A respeito, confira-se o seguinte excerto: [...] modernamente, 

as farmácias e drogarias formam conglomerados ou grandes redes, 

constituindo pessoas jurídicas, às vezes sob o regime de sociedade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 572 de 812



anônima, sendo certo que a jurisprudência evoluiu no sentido de não ser 

obrigatório entregar a responsabilidade técnica a um farmacêutico, quando 

não haja manipulação de matéria-prima com o princípio ativo do 

medicamento. Portanto, a atividade de dispensação ou comercialização de 

medicamentos acondicionados em embalagens originais, não é privada de 

farmacêuticos, podendo, portanto, ser exercida por oficial de farmácia de 

modo que a responsabilidade técnica de drogaria, ou seja, o 

estabelecimento que promove dito comércio, pode ser exercida por esse 

profissional de farmácia, desde que regularmente inscrito no órgão 

profissional competente.[...] Desse modo, a ação pode ser dirigida à 

pessoa jurídica ou ao farmacêutico, no caso de farmácias de manipulação, 

quando sua presença é obrigatória, ou contra ambos. A pessoa jurídica, 

na qualidade de empregador e responsável mediato, responderá pelos 

atos de seus empregados, sendo certo que essa responsabilidade 

passou a ser objetiva, nos termos do artigo 933 desse Código. “Apelação. 

Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de 

medicamento - Farmácia que forneceu medicamento em dosagem menor 

que a prescrita pelo médico - Sentença de parcial procedência - Apelo da 

ré e adesivo da autora - Responsabilidade objetiva do fornecedor - 

Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor - Danos 

materiais comprovados - Danos morais - Configuração, tendo a autora 

apresentado crise convulsiva decorrente da ingestão de dosagem menor 

do medicamento, conforme apurado em perícia médica - Acidente 

automobilístico de pequena monta decorrente da crise convulsiva - 

Quantum indenizatório que deve ser mantido em R$ 5.000,00, mesmo 

levando-se em consideração parcela de culpa da própria consumidora, 

ora reconhecida, atendendo aos critérios de razoabilidade e adequação, 

sem acarretar enriquecimento indevido - Sentença mantida, com 

observação. Recursos desprovidos, com observação. (TJ-SP - AC: 

10005146320148260577 SP 1000514-63.2014.8.26.0577, Relator: Maria 

Cristina de Almeida Bacarim, Data de Julgamento: 10/04/2019, 29ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019). Pois bem. Analisando 

os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das 

provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, 

entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela 

ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, 

que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia. Cumpre salientar, inicialmente, que a ré, como 

fornecedora de serviços, responde independentemente de culpa pela 

reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de 

defeitos relativos à prestação do serviço, consoante disposição contida 

no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verbis: "Art. 14 - O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." Trata-se da 

responsabilidade civil objetiva, como bem leciona Carlos Roberto 

Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 

21/22: Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de 

culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano. O mesmo art. 14 do 

CDC também disciplina, em seu § 3º: (...) § 3º O fornecedor de serviços só 

não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso dos autos, verifica-se que a ré ao ofertar a sua peça de 

bloqueio nega a venda de medicamento, bem como a prescrição em 

dosagem diversa daquela constante do receituário médico, todavia, 

quando da instrução das testemunhas, mormente àquela arrolada pela ré 

Valmir Aparecido da Silva, esta reconhece o escrito na caixa do 

medicamento domperidona (fl.08) e, em assim sendo, é evidente a falha na 

prestação de serviços, em decorrência da atuação negligente do seu 

funcionário. Registre-se que, ao contrário do que defende a ré, é 

inaplicável ao caso dos autos o disposto no art. 14, § 3º, II, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois é ela, ré, que tem o dever de zelar pela 

correta informação e venda do que é prescrito pelos médicos, 

notadamente considerando ser a mesma ré uma das drogarias mais 

conhecidas da cidade de Rondonópolis/MT, e, por isso, o consumidor 

deposita toda sua confiança quando procura o seu serviço, sendo 

completamente inadmissível deixar esse ônus, qual seja a conferência do 

medicamento que está sendo adquirido, a cargo do consumidor. Não se 

há, pois, de falar em culpa exclusiva e nem mesmo em culpa concorrente, 

devendo a ré indenizar os autores pelos danos causados. Danos morais. 

Segundo Sérgio Cavalieri Filho o "dano moral, à luz da Constituição 

vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana" e explica: (...) 

só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...) (in Programa de 

Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93). Assim, 

constitui dano moral o prejuízo decorrente de dor que provoca 

constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, que se 

diferencia, porém, de meros aborrecimentos aos quais todas as pessoas 

estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em 

sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de 

ressarcimento. De fato, para que haja a compensação da dor moral o ato 

considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico 

ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou 

humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os 

meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar 

a lesão sofrida. No caso dos autos, a prescrição incorreta da dosagem de 

medicamento pelo preposto da empresa ré, em dosagem a ensejar uma 

superdosagem, trata-se de situação que, por si só, expõe a risco a saúde 

e a incolumidade física do consumidor, mormente no caso em pauta, aonde 

o menor chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva, sendo 

certo que o fato de ingerir medicamento na dosagem superior daquela 

prescrita pelo médico é suficiente para causar em qualquer homem normal 

sentimentos de angústia e aflição que suplantam os meros 

aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. Nesse 

sentido a jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DO CDC - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FARMÁCIA - VENDA DE MEDICAMENTO 

GENÉRICO ERRADO E DIVERSO DO QUE CONSTA NA RECEITA MÉDICA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. - A farmácia, como fornecedora de serviços, tem 

responsabilidade civil objetiva pelos defeitos relativos à sua prestação, 

nos termos do artigo 14, § 1º, incisos I, II e III, do Código de Defesa do 

Consumidor. - Restando comprovado que a requerida vendeu 

medicamento ao consumidor diverso do prescrito pelo médico, deve 

responder pelos danos causados em razão da falha na sua prestação de 

serviço. - A reparação por danos morais, ao mesmo tempo em que não 

deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, também não pode 

ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para 

evitar a repetição da conduta abusiva. - A condenação em danos morais 

em montante inferior ao postulado no pedido inicial, não implica em 

sucumbência recíproca, nos termos da Sumula 326 do STJ. (TJMG, 

Apelação Cível nº 1.0024.11.082849-8/001, Relator Des. Domingos Coelho, 

12ª Câmara Cível, julgamento em 16/12/0015, publicação da súmula em 

22/01/2016) Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de 

serviço e o descaso da empresa ré com o consumidor. Relativamente ao 

dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do 

sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude 
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arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a 

dor resultante de violação de um bem juridicamente tutelado sem 

repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III 

- SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos 

morais discorre que: "... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da 

pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim 

tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, 

pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por 

Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas 

Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). É cediço 

que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu 

direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do 

qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a 

questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de 

que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 

ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem às pessoas dos 

autores, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano 

moral reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, 

pertinente a transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na 

concepção moderna da teoria de reparação de danos morais prevalece de 

início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por 

força do simples fato da violação. Com isto, verificado o evento danoso, 

surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que presentes os 

pressupostos de direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 

- p. 202). Por isto, ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral 

configurou-se de modo cabal devendo ser ressarcido. Quanto à dosagem 

da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se 

deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa 

demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a 

situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" 

promovida por JHONATHAN ROBERTO FERREIRA, ROSIMAR BATISTA 

DOS SANTOS FERREIRA e CLEBERSON ROBERTO FERREIRA, em 

desfavor de WEISS & NAKAYAMA LTDA, com qualificação nos autos, 

para o fim de condenar a ré no pagamento da importância de R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – 

INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta 

decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação. 

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

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

22 de janeiro de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001638-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BALBINO FIGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

LUCELIA FRANCISCA DOS SANTOS OAB - MT27005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARIA SOARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT0012071S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001638-98/2019 Ação: Despejo Autor: Rubens Balbino Figueira. Ré: 

Carmem Maria Soares. Vistos, etc. RUBENS BALBINO FIGUEIRA, com 

qualificação nos autos, propôs a presente “Ação de Despejo” em 

desfavor de CARMEM MARIA SOARES, com qualificação nos autos. 

Devidamente ci tada, oferecera contestação ( f ls .237/255 – 

correspondência ID 19662397), onde procura rechaçar as assertivas 
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levadas a efeito pela autora. Sobre a contestação, manifestou-se a autora 

(fls.276/336 – correspondência ID 20508030 a ID 20508041). O Agravo de 

Instrumento sob nº1005473-06.2019.8.11.0000, interposto pela parte ré 

(fls.258/264 – correspondência ID 19903429 a ID 19903433), restara 

improvido (fls.372/379 – correspondência ID 21338519). Oportunizada a 

especificação das provas que pretendiam produzir (fls.381/383 – 

correspondência ID 22125015), a parte autora pugnara pelo julgamento do 

feito no estado em que se encontrava (fl.387/388 – correspondência ID 

22245962), em contrapartida, a parte ré não se manifestara. Finalmente, 

sobreviera notícia da desocupação do imóvel, bem como, de que o autor 

adentrara-o (fls.432/433 – correspondência ID 15979332), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Considerando que a 

parte ré desocupara o imóvel objeto da lide, em conformidade com o 

anunciado à (fls.429/430 – correspondência ID 25947447), bem como, que 

a parte autora já adentrara o mesmo, em consonância com o petitório de 

(fls.432/433 – correspondência ID 25979332), não há que se falar em 

interesse processual (incongruente seria a subsistência do presente 

feito). Destarte, a parte autora não mais possui interesse de agir, em 

virtude da perda do objeto da ação intentada pelo autor. Sobre o assunto, 

leciona Humberto Theodoro Júnior, citando Amaral dos Santos, in verbis: 

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da 

necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse 

substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual se a 

parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para 

evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos 

jurisdicionais. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade 

do processo, mas especificamente na necessidade do processo como 

remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade como adverte 

Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação ‘que nos leva a 

procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos 

na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão, o direito 

que nos afirmamos titulares” (Curso de Direito Processual Civil, ed. 

Forense, v. I, 17ª Ed. p. 56) Ora, com a informação de que houvera a 

desocupação do imóvel e, tendo o autor ocupado o imóvel e nada 

requerendo, por óbvio que a ação perdeu seu objeto, assim, nada mais 

resta a ser feito, a não ser a extinção da ação, sem julgamento de mérito. 

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

DECLARO, por sentença, EXTINTO a presente “Ação de Despejo” 

promovido por RUBENS BALBINO FIGUEIRA, com qualificação nos autos, 

em desfavor de CARMEM MARIA SOARES, com qualificação nos autos, e 

o faço com amparo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Condeno a ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(art. 85, §2º, CPC). Transitada em julgada, deverá ser realizado o 

levantamento dos valores consignados nos autos, quais sejam, a caução 

depositada pelo autor às (fls.109/111 – correspondência ID 18636856 a ID 

18636858) e as importâncias depositadas pela ré às (fls.273/274 – 

correspondência ID 20089778 a ID 20089786 e fls.384/385 – 

correspondência ID 21945573 a ID 21945574), em favor da parte autora, 

mediante as cautelas de estilo. Após, façam as anotações de estilo, e, 

após arquive-se. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 22 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003769-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que traga 

aos autos instrumento procuratória com poderes para específicos 

levantamento de valores, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780373 Nr: 6359-52.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, LUTFI 

MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:OAB/MT 12.995, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, 

RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT 3533A

 Certifico que, compulsando os presentes autos e, em consulta no Sistema 

Apolo de Informação e, ainda, ao DJE - Diário da Justiça Eletrônico do 

Estado de Mato Grosso, constatei que a intimação retro, com finalidade de 

esfecificarem as provas que pretendem produzir, foi publicada 

equivocadamente em nome do Dr. FERNANDO TORBAY GORAYEB, 

OAB/MT nº 7361, sendo que deveria ter sido feita em nome do Dr. 

VANDERLEI CHILANTE, OAB/MT nº 3533-A, conforme decisão de folha 

148.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 780040 Nr: 6197-57.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUHILDE MIRANDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º e §10º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG (fl. 57).Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 21 

de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014863-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DOS PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014863-88.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELAINE MARIA DOS PASSOS REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE proposta por 

CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA em face de ENERGISA MATO 
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GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas qualificadas. A tutela 

de urgência foi inserida no art. 300, do CPC e será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Em um juízo de cognição rarefeita, o suficiente ao que exige o 

momento processual, e, ainda, evocando a Teoria da Asserção[1] ou da 

Prospettazione ou da verificação in statu assertionis, desenvolvida com 

lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito Pátrio[2], entendo como 

presente a probabilidade do direito, posto que eventual suspensão estaria 

amparada em exação unilateral de diferença de consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora n.º 6/2564641-5, referente a período 

pretérito, conforme documentação acostada aos autos, mormente o 

Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo de ID. 26331872. 

Com efeito, a conduta epigrafada da demandada tem sido motivo de reparo 

pela jurisprudência, que tem rechaçado o corte de serviço de tal estirpe, 

quando fundado em cobrança de diferença de consumo, relativa a 

fornecimento em período pretérito, apurada em aferição unilateral de 

medidor de consumo. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA FATURA ORDINÁRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. 1) O 

corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de inadimplência, é 

autorizado para débito atual e desde que haja prévia notificação do 

consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de recuperação de 

consumo de energia, a concessionária não poderá fazê-lo, pois acaba 

tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, assim, o equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato e o devido processo legal de apuração 

do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 2) Agravo de 

Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder tutela 

provisória de urgência para determinar que a Companhia de Eletricidade do 

Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no fornecimento de 

energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 

PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). 

ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - MARCAÇÃO A MENOR DO EFETIVO 

CONSUMO - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE 

DO FORNECIMENTO. 1. A Segunda Turma, na assenta de 13 de fevereiro 

de 2007, no julgamento do REsp 633.722/RJ, de relatoria do Min. Herman 

Benjamin, entendeu que não sendo o caso de discussão a respeito da 

energia elétrica ordinariamente fornecida, estando o consumidor em 

situação de adimplência, impossível a suspensão do fornecimento de 

energia como forma de obrigar o consumidor ao pagamento, 

reconhecendo as condições técnicas unilaterais para apuração da fraude. 

2. In casu, verifica-se dos autos que houve suspensão do fornecimento 

de energia elétrica após constatação de fraude no medidor, ocasionando 

um prejuízo à concessionária no valor de R$ 5.949,44 (cinco mil 

novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 3. 

Impossível o corte do fornecimento de energia elétrica no caso sub 

examen, sendo necessário procedimento ordinário de cobrança para 

créditos decorrentes de apuração de fraude no medidor. Recurso especial 

provido, para retomar o fornecimento de energia elétrica. (REsp 

962.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04.09.2007, DJ 19.09.2007 p. 261). (Sublinhamos). APELAÇÃO 

CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA 

CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, 

DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. II - É ilegal o corte de 

energia elétrica nos casos de dívida contestada em Juízo decorrente de 

débitos pretéritos. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70079725438 RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima 

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

28/01/2019). (Grifamos). Entrementes, verifico também a existência do 

perigo de dano, tendo em vista a essencialidade do serviço invocado na 

exordial[3], que, caso suspenso, poderá ocasionar excessivo gravame e 

prejuízo à parte autora, bem como a seus familiares, circunstâncias estas 

que, jungidas, recomendam o deferimento do pleito in limine litis formulado. 

Tenho, portanto, que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, nesta fase de 

cognitio non plena, entendo que estão presentes os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência invocada na exordial. Isto 

posto, defiro PARCIALMENTE a liminar pleiteada pela parte requerente para 

o fim de determinar que a demandada, no prazo de 24h, abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da 

autora, ou, caso já tenha efetuado o corte, restabeleça-o, desde que tais 

medidas tenham por fundamento o débito litigioso de R$ 6.863,05 (seis mil, 

oitocentos e sessenta e três reais e cinco centavos) (ID. 26331872), sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da 

obrigação controvertida na liça. Ante a documentação carreada no ID. 

27542709, DEFIRO a AJG postulada. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de MAIO de 2020, às 

09h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação 

desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] “O que importa é a 

afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a 

realidade, que já seria problema de mérito”, explica Luiz Guilherme Marinoni 

(1991, p. 58 apud DIDIER JR., p. 182). [2] RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE COMPRA E 

VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. 

OMISSÃO INEXISTENTE.  REFORMA DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 

CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC se 

foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo 

Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação expressa 

sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no caso em que 

a análise aprofundada das condições da ação é obstada pela teoria da 

asserção. 2. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e 

a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da 

análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se 

recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de 

tais preliminares. 3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a 

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos 

autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. (grifei)

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000799-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S/A - Denunciada à lide (REU)
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GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

VALERIA JANUARIO DOS SANTOS OAB - SP296970 (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS16956-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000799-78.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

os termos da certidão de Id. 22650392, nomeio em substituição ao perito 

nomeado anteriormente o médico Dr. Henrique Pergo Chilante, com 

endereço profissional nesta cidade, na Avenida Ary Coelho, nº 588, Vila 

Birigui, Fone: 66-3302 7913. Intime-o para apresentar proposta de 

honorários. Após, digam as partes. Mantenho as demais cominações 

constantes no Id. 10397757. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008401-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO NUNES DE MORAIS (AUTOR(A))

MARIA NELI DA COSTA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ALEXANDRE FEITOSA MOSCON (REU)

ANTONIO CESAR MOSCON JUNIOR (REU)

JOAO BOSCO FAIAS CHAGAS (REU)

MARIA JOSE FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008401-18.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando a decisão no Agravo de Instrumento, constante no Id. 

26358067, aguarde a decisão de mérito do referido recurso. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003848-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES SANTA FE LTDA (REU)

RONDONOPOLIS CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PRATES RODRIGUES OAB - GO20740 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003848-93.2017.8.11.0003 Vistos etc. O 2º requerido, 4º 

Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos e Documentos de Rondonópolis, 

foi devidamente citado e não ofereceu defesa, conforme consta na 

certidão sob o Id. 12915963. Assim, decreto a revelia da segunda ré 

sendo que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, 

do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015078-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEARTAGNAN FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Carta Precatória nº 1015078-64.2019.8.11.0003 Visto etc. Intime o autor 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias 

referente a distribuição da CP, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

devolução sem o devido cumprimento. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009146-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA GONCALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010477-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOAR OLIVEIRA BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002512-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005566-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000913-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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NELSON JOSE VIEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte requerida para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de 

declaração, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006121-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001486-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VITAL RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Joao Victor Toshio Ono Cardoso OAB - MT14051-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003302-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO COELHO PACINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

PATRICIA MAIUMY MOREIRA TATSUNO OAB - MT19859/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DO 

TERMO DE AUDIÊNCIA ID. 25970580, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005432-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIVINO PINHEIRO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO ID.28257715, 

BEM COMO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO , REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007889-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007644-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CORREA DA SILVA INDIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000632-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SAMUEL PERES RIBEIRO 04155146142 (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012428-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VS SUPERMERCADO EIRELI (REQUERIDO)

VANIO KLIMARQUES SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001408-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO DAVID CORDEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001540-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INILSON DE ALMEIDA PAIXAO (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001519-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AESELHES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008118-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO ID. 28263903, 

BEM COMO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO , REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO,, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007707-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L BAGGIO - TRANSPORTES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 26178597 E DOCUMENTOS, COM INFORMAÇÃO DE 

PAGAMENTO, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 715177 Nr: 10436-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA FATIMA TAVARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro os pedidos à fls. 158. Intime o requerente, 

pessoalmente, por ARMP, e seu advogado, pelo DJE, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando o atual 

endereço da ré, sob pena de extinção.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 14 

de janeiro de 2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773794 Nr: 3849-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODEMIR BATISTA ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEYSSON FERREIRA ALMEIDA 

- OAB:23500/MT

 INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO DO 

ITEM 5 DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO 

ACEITA DURANTE AUDIÊNCIA REALIZADA EM 07.06.2019, termo de fls. 

85/85 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310114 Nr: 5602-78.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - OAB:13379/MT

 Intimação do executado, na pessoa dos procuradores por ele 

constituídos, Dr. Geremias Genoud Júnior - OAB/MT 12387 e Kleber José 

Menezes Alves, OAB/BA 13379, para ciência da penhora de fls. 822, nos 

termos do artigo 841, §1º do CPC, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 922648 Nr: 2394-27.2019.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVONE DA ROCHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 Vistos etc. Considerando a certidão à fls. 96, intime o advogado do 

denunciado, Dr. Getúlio Alves Baldoino, para informar o endereço do 

denunciado no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, dê-se vista ao representante do Ministério Público. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 701381 Nr: 9359-02.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES & CIA LTDA, RIOMAR 

TORRES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 Vistos etc. Redesigno a presente audiência para o dia 24 de abril de 2020 
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às 14h00. Intime o denunciado para o ato. Intime o advogado via DJE. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 747694 Nr: 6564-18.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, RAFAEL RODRIGUES 

SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA COPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.746-B, TATIANI PINTO DE LARA - OAB:19.497-MT

 Código nº 747694

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

430).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito à Central de Arrecadação 

em face da existência de custas judiciais pendentes de recolhimento.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 14 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000908-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FELIX DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000908-24.2018.8.11.0003 Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do pólo passivo da lide 

para a inclusão de Itaú Seguros S/A. Assim, proceda a retificação no polo 

passivo da lide para constar ITAÚ SEGUROS S/A. Quanto a alegada 

ausência de interesse processual, sem razão a demandada. Com efeito, o 

interesse processual é entendido como a necessidade de fazer uso da 

demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na 

satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina Luiz Rodrigues 

Wambier que: “A condição da ação consistente no interesse processual 

se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que se podem traduzir no 

binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo 

que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso 

avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 140)”. Na mesma linha, leciona 

Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, 

volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75: “(...) o interesse 

de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade 

de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o 

pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá 

necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida 

pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, 

havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide 

tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a 

possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de 

solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de 

interesse por essas vias alternativas. (...) Por adequação se entende que 

o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de 

interesse apresentado na petição inicial”. Ora, com uma simples análise na 

petição inicial resta claro o objetivo perseguido pelo autor, decorrendo da 

narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente 

impugnado na contestação. Dessa forma, entendo existir necessidade e 

utilidade da manifestação jurisdicional, sendo que a questão acerca de 

haver ou não o direito ao recebimento de indenização, confunde-se com a 

matéria de mérito e como tal, será analisada. Sendo assim, rejeito a 

preliminar por falta de interesse processual. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da invalidez permanente do requerente. Defiro a 

produção da prova pericial requerida pela demandada (Num. 13036074 - 

Pág. 12 – item 7.5). Nomeio perito do Juízo o médico Marcus Vinicius 

Marques D’Avila, com endereço nesta cidade, na Rua Efrem Caminschi, nº 

197, Vila Birigui – Centro de Nefrologia (Fone: (66) 3411 5049). Intime-o 

para apresentação de proposta de honorários, currículo, com 

comprovação da especialização e contato profissional, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 465, §2º, do 

CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as partes, para 

querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Intime as partes, 

por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem assistentes 

técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. A 

audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização 

do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000778-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIA LEAL LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000778-97.2019.8.11.0003. Vistos etc. Com o fito de evitar 

o enriquecimento sem causa, bem como para buscar a verdade real dos 

fatos, converto o julgamento em diligência e determino: I – Que o requerido 

traga cópia do contrato sob o nº 5802216300 e o extrato das parcelas 

pagas e em aberto, no prazo de 10 (dez) dias; II - A expedição de ofício a 
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Caixa Econômica Federal, agência bancária 1248, estabelecida na cidade 

de Jaciara, para que encaminhe o extrato da conta bancária nº 37063-4, 

em nome da autora, relativo aos meses de março a julho de 2018. Instrua o 

ofício com os dados pessoais da demandante, constando que a resposta 

deverá ser encaminhada ao juízo no prazo de 10 (dez) dias. Vindo a 

documentação, dê-se vista as partes. Após, conclusos. Expeça o 

necessário. Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 22 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000747-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SHIRLEI DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM OAB - BA20088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000747-77.2019.8.11.0003. Vistos etc. MARIA SIRLEI DE 

AMORIM, qualificada nos autos, ingressou com a MEDIDA CAUTELAR 

INOMINADA, em face de BANCO DO BRASIL S.A, também qualificado nos 

autos. O pedido liminar foi indeferido (Id. 19092950). Citado, o requerido 

dentre outras arguições alegou a existência de conexão com o feito que 

tramita perante a Comarca de Campo Grande/MS, sob o nº 

8000802-47.2018.8.12.0800. Vieram-me os autos conclusos. Pois bem. 

Observa-se que o presente feito segue o rito do artigo 303, do CPC, por 

se tratar de um pedido de tutela satisfativa, concernente ao desbloqueio 

da conta salário, na forma descrita na exordial. Assim, em razão do 

indeferimento da tutela antecipada pleiteada, bem como para evitar a 

extinção prematura do feito e ofensa ao artigo 10 do CPC, determino que a 

autora promova a emenda da petição inicial no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma descrita no artigo 303, §6º, do CPC, sob pena de extinção. 

Havendo o decurso do prazo, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 22 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002538-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002538-81.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar a preliminar arguida no Id. 20779071. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 22 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000515-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000515-65.2019.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 581 de 812



357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013174-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

ELLEN DUARTE RONDON OAB - MT19961/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

EMANOELE CAROLINE DUARTE OAB - SC49263 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1013174-43.2018.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar a preliminar arguida no Id. 21025790. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 22 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008829-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008829-34.2018.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 22 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001486-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VITAL RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Joao Victor Toshio Ono Cardoso OAB - MT14051-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001486-21.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela antecipada visando obter a suspensão dos 

efeitos da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em 

breve síntese, o demandante alega que firmou com a requerida contrato 

de financiamento para reforma de um “baú câmara fria”. Sustenta que teria 

que alienar o veículo como forma de garantia de pagamento a demandada, 

para liberação do crédito, e não conseguiu efetuar a vistoria no veículo 

para alienação. Aduz que contatou com a requerida, tendo sido informado 

que o contrato seria cancelado. O autor propôs diminuir o valor financiado 

de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), dando 

como garantia o seu carro, o que não foi aceito. Alega que acreditou estar 

tudo resolvido junto a ré, e que o contrato seria cancelado, até porque não 

havia sido liberado o dinheiro por falta de garantia exigida no contrato, 

ainda assim, foi surpreendido com a informação de que o dinheiro do 

financiamento havia sido repassado a empresa que faria a reforma no 
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“baú câmara fria”, e que a demandada havia inserido o nome do autor no 

rol dos inadimplentes por falta de pagamento do empréstimo supra 

mencionado. O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando a documentação 

carreada aos autos, observa-se que o demandante, de fato, possui em 

seu nome débito pendente que o mesmo não juntou documentos que 

realmente comprovem que o valor que está sendo cobrado é realmente 

indevido, portanto, a dívida é questionável e assim, não assiste razão a 

demandante quanto ao pleito antecipatório de suspender seu nome do 

cadastro restritivo de crédito. Assim, não há como impedir que a empresa 

credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar 

ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Fredie 

Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir o magistrado 

a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos narrados. O 

juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade 

provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da versão 

apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. De outro 

turno, tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000130-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000130-20.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar a preliminar arguida no Id. 18981937. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 22 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001034-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINO AZEVEDO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001034-40.2019.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 
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acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 22 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002285-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLENI APARECIDA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002285-30.2018.8.11.0003 Ação Declaratória de 

inexistência Débito e Falha na Prestação de Serviços, Reparação por 

Danos Morais e Tutela de urgência ou Evidência Requerente: Carleni 

Aparecida de Sousa Requerida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A Vistos etc. CARLENI APARECIDA DE SOUSA, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO E 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA contra ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada no 

processo, visando obter a declaração judicial da inexistência do débito 

mencionada na inicial, e ressarcimento dos alegados danos sofridos. A 

autora alega ser titular da UC 6/2001219-1. Aduz que a fatura com 

vencimento em 20/08/2017, foi emitida unilateralmente no importe de 

3.632,64 (três mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos), como recuperação de consumo. Impugna o valor cobrado. 

Argui que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. 

Invoca a proteção da tutela jurisdicional para obter declaração de 

inexistência do débito, e ressarcimento dos danos sofridos. Juntou 

documentos. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 

12864319). A requerida apresentou defesa no Id. 13196284. Sustenta a 

regularidade do débito vez que este é oriundo de procedimento 

administrativo em razão da constatação da existência de irregularidade na 

UC da autora. Em longo arrazoado, sustenta a existência do débito, a 

legalidade da apuração de irregularidades e a regularidade na emissão da 

fatura. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. A 

demanda valendo-se da faculdade prevista no CPC, apresentou 

reconvenção visando obter o ressarcimento dos alegados danos sofridos. 

Tréplica apresentada no Id. 13283125. Intimados a especificarem provas, 

a autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, e a requerida pugnou 

pela designação de audiência de instrução. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para 

solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do 

artigo 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

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

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. Ingresso no 

mérito da demanda, observando que a autora pretende obter a declaração 

de inexistência de débito em face da emissão da fatura unilateral por parte 

da demandada e o ressarcimento do alegado dano sofrido. Consta dos 

autos que a ré, após constatar suposta irregularidade no medidor de 

energia instalado na UC da autora, emitiu fatura no valor de R$ 3.632,64 

(três mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a 

título de consumo não faturado. É incontroverso que houve a emissão da 

fatura de forma unilateral, bem como que a perícia realizada no 

equipamento se efetivou a revelia do demandante. O entendimento 

pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de 

energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de 

consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da 

cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso específico destes 

autos, não foi observado o devido processo legal, sempre necessário 

quando vai se impor ônus ao consumidor. Conforme preceituado na 

Constituição da República, "ninguém será privado (...) de seus bens sem o 

devido processo legal" (art. 5º, LIV, CF) e "aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" 

(art. 5º, LV, CF). Ampla defesa, na lição de Alexandre de Moraes, é "o 

asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem 

trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a 

verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário" (in 

ob. cit. p. 124), enquanto o direito a recurso é, na visão de Moacyr Amaral 

Santos "o poder de provocar o reexame de uma decisão, pela mesma 

autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando 

obter a sua reforma ou modificação, ou apenas a sua invalidação." (in 

Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4ª ed., V. III, nº 694, p. 103). 

Sobre a obrigatoriedade de observância do devido processo legal em 

qualquer procedimento administrativo, o colendo Supremo Tribunal Federal, 

Rel. Min. Carlos Velloso, já pontificou que "a Constituição Federal 

determina que o devido processo legal aplica-se aos procedimentos 

administrativos (C.F., art. 5º, LV), em qualquer caso" (AgRg no AI 

196.955-0-PE, JSTF-Lex 238:133). Assim, pelo que se depreende dos 

autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, não houve 

comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a 

cobrança da elevada quantia de R$ 3.632,64 (três mil seiscentos e trinta e 

dois reais e sessenta e quatro centavos). Destarte, só o fato isolado, de 

ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente 

para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia 

supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que 

houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida 

contraprestação. In casu, conclui-se que, afora a discussão acerca de 

estar o aparelho medidor violado ou não, não houve demonstração de que 

tenha a autora se locupletado com a suposta irregularidade, e também não 

há elementos de prova no sentido de que a própria consumidora tenha 

promovido eventual violação do aparelho. Com efeito, dispõe o artigo 72, 

da Resolução 456, da ANEEL, que: "Art. 72 - Constatada a ocorrência de 

qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja 

atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no 

caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as 

seguintes providências: (...) IV - proceder a revisão do faturamento com 

base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os 

apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem 

prejuízo do disposto nos art.s 73, 74 e 90: (...)" Pela leitura do referido 

dispositivo, infere-se que, para a cobrança pretendida pela 
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concessionária de energia elétrica, faz-se necessário que o 

"procedimento irregular" tenha provocado faturamento inferior ao correto, 

o que não se verificou no caso em comento. Assim, não pode prevalecer 

a cobrança perpetrada pela requerida. Acrescente-se que o vínculo sob 

análise se caracteriza como relação de consumo, atuando a 

concessionária como prestadora de serviços que são fornecidos no 

mercado de consumo mediante remuneração, à luz da definição 

estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90. Nessa esteira, os princípios da 

boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que recai sobre o 

fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos erros de 

medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o 

consumo real foi superior à contraprestação exigida. Também não se 

olvide que, sendo a relação sob análise típica relação de consumo, 

eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por 

força do artigo 6º, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, 

inclusive, com a inversão do ônus da prova. Destarte, é incontroverso que 

a fatura, objeto da lide, foi emitida unilateralmente pela demandada. A 

propósito: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINARES - 

INDEFERIMENTO DE PROVAS - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO 

CASO - REJEIÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA CONFISSÃO 

FICTA - COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DE ALEGADA VIOLAÇÃO AO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE AO CONSUMIDOR PARA 

ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DO MEDIDOR 

SUPOSTAMENTE VIOLADO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - COBRANÇA ILEGITIMA - CORTE DE 

ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM 

JUICIAL - ASTREINTE - MANUTENÇÃO. (...) - Constatada a irregularidade 

na medição do consumo, haja vista a ausência de oportunidade ao 

consumidor para acompanhar a realização da perícia do medidor 

supostamente violado, tem-se como indevida a cobrança presumida de 

energia elétrica, impondo-se, portanto, a procedência do pedido inicial. 

(...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.320707-0/003, Relator(a): Des.(a) 

Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da 

súmula em 26/07/2016) Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola 

Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o 

autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma 

direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um 

direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como 

referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza 

do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse 

modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor 

não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido 

débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, 

nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial." . Assim, negada 

pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se ampara o 

débito, e não demonstrado pelo credor a regular emissão de 

comprovantes idôneos a amparar a existência de dívida, a autora não 

pode ser penalizada por obrigação que não reconhece como sua, e a 

responsabilização da demandada é medida que se impõe. No que pertine 

aos alegados danos morais a demandante limitou-se em arguir a existência 

dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações, vez que não 

houve o corte no fornecimento de energia na sua UC, e o registro do 

apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes foi excluído em 16 de 

novembro de 2017, quando a autora registou reclamação no PROCON. 

Assim, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos 

autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de 

indenizar. A jurisprudência também é neste sentido: “EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO 

COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE 

NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXPOSIÇÃO AO 

RÍDICULO PELOS PREPOSTOS DURANTE A INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - MERO 

ABORRECIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Se a concessionária não comprovou 

que teria o consumidor violado os equipamentos com intuito de obter 

vantagem no fornecimento da energia e, tampouco a existência da aludida 

fraude, a ensejar a emissão da fatura de débito, relativa à eventual 

diferença de consumo que desacompanhada de qualquer prova 

demonstrando tal diferença de consumo, a manutenção da sentença que 

declarou a insubsistência do débito é medida que se impõe. A declaração 

de inexigibilidade do débito não acarreta, por si só, a indenização por dano 

moral, visto que a simples cobrança indevida não causa profundos abalos 

psicológicos no consumidor, sobretudo quando não há exposição indevida 

de seu nome, tampouco comprovação da exposição ao ridículo pelos 

prepostos durante a inspeção, tratando-se de mero aborrecimento, 

consoante entendimento jurisprudencial. Devem ser mantidos os 

honorários advocatícios sucumbenciais que atendem ao disposto no art. 

20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.09.311408-3/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 26/01/2016, publicação da súmula em 05/02/2016) 

Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo 

Venosa: "Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do 

homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo 

do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos 

da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de 

resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas 

seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o 

pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição 

reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal" 

Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: 

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)" "O mundo não é perfeito, 

contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem 

doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a 

angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais 

circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a 

angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) 

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em 

decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral 

direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano 

moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no 

constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando 

caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou 

desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou 

irritabilidade. No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou 

êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta 

na improcedência da pretensão indenizatória. Ex positis, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito embutido na fatura 

com vencimento em 20/08/2017, no valor de R$ 3.632,64 (três mil 

seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Julgo 

improcedente o pedido reconvencional. Considerando que as partes 

decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos 

honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 

8º do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários 

advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do 

CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo 

o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, 

portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento 

jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A 

sucumbência, em relação a autora, somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Código Processo nº 1000585-19.2018.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Tutela de Urgência Autor: Elias Carlos Barbosa Requerida: Via Varejo S/A 

Vistos etc. ELIAS CARLOS BARBOSA, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA contra VIA VAREJO S/A, também qualificada no processo, 

visando obter a declaração de inexistência de dívida e ressarcimento dos 

danos descritos na inicial. O autor aduz que ao tentar efetuar compras no 

comércio local foi surpreendido quando da confirmação de que seu nome 

estava incluído no rol de maus pagadores, por uma suposta dívida no 

importe de R$ 470,73 (quatrocentos e setenta reais e setenta e três 

centavos). Diz que procurou a requerida, sendo informado que se tratava 

de um débito referente a parcela com vencimento em 03.12.2017, a qual 

foi devidamente quitada em 08/12/2017. Argui que, em razão disso, sofreu 

abalo de crédito. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para a 

condenação da requerida para o ressarcimento dos danos em face do 

lançamento indevido do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Juntou documentos. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 

11593865). A requerida apresentou defesa Id. 13282702. Alega em 

preliminar que a inicial foi instruída com documentos ilegíveis. No mérito, 

argui que agiu no exercício regular do direito. Sustenta a existência do 

débito e refuta a pretensão inicial. Pugna pela improcedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 15563915). Intimados a 

especificarem as provas que pretendem produzir, a requerida pleiteou 

pelo julgamento antecipado da lide. O autor quedou-se inerte. Tentativa de 

conciliação sem êxito (Id. 22317012). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é 

unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo, DJU 17.9.1990). "Nosso Direito Processual autoriza o 

julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - 

vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos 

necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 

38.931-3-SP/93). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado." (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A requerida 

alega em preliminar que a inicial foi instruída com os documentos ilegíveis. 

Sustenta que de seis parcelas pagas, duas tiveram pagamento em atraso, 

e outras duas estão ilegíveis. No entanto, tal alegação não merece 

prosperar. Nos comprovantes fornecidos pelo autor, constantes no Id. 

11565502, Id. 11565514 e Id. 11565526, é possível verificar os valores 

pagos. Dessa forma, rejeito a preliminar. O pedido tem por objeto 

indenização por danos morais, em face do lançamento do nome do autor 

no rol dos maus pagadores. É incontroverso nos autos que o autor 

mantinha crediário junto a requerida, tendo esta lançado o nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, ao argumento de existência de débito. Da 

análise dos documentos que instruíram a exordial, observa no Id. 

11565514 – página 4, que o débito com vencimento em 03.12.2017 foi 

quitado em 08/12/2017. Assim, a assertiva da ré de que não recebera o 

crédito, não se sustenta. Ademais, nenhuma prova foi produzida nesse 

sentido, não passando do campo da argumentação. Dessa forma, quitada 

a dívida, a inscrição do nome do autor no rol dos maus pagadores 

afigura-se injustificável, porquanto, repisa-se, o débito já havia sido 

quitado. A responsabilidade civil, embora escorada no mundo fático, tem 

sustentação jurídica. Depende da prática de ato ilícito e, portanto, 

antijurídico, cometido conscientemente, dirigido a um fim, ou orientado por 

comportamento irrefletido, mas informado pela desídia, pelo açodamento 

ou pela inabilidade técnica, desde que conduza a um resultado danoso no 

plano material, imaterial ou moral. Nestes termos, cumpre analisar os 

elementos ensejadores da responsabilidade civil decorrentes de dever 

jurídico, quais sejam: conduta ilícita; dano; e, nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano, a fim de verificar a caracterização ou não dos mesmos 

no caso dos autos. O Código Civil/02, em seu art. 186, conceituou ato 

ilícito, para fins de responsabilidade civil, senão vejamos: "aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

Estendendo as hipóteses de ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade 

civil, traz ainda o Código Civil/02, em seu art. 187 o seguinte preceito: 

“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes.” Analisando as razões trazidas na inicial, 

bem como o contexto probatório constante dos autos, pode-se verificar 

que a instituição financeira negativou o nome do cliente por dívida já 

quitada. Imperioso ressaltar que o dever de indenizar encontra suas 

diretrizes no artigo 186 do Código Civil, ao determinar que aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, 

donde se conclui constituir elemento primordial a sustentar demanda 

ressarcitória a presença da culpa. Verifica-se, conforme ensina Rui 

Stoco, que "o nosso Código adotou o princípio da culpa como fundamento 

genérico da responsabilidade, embora tenha havido concessões à 

responsabilidade objetiva" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação 

Jurisprudencial, 3ª ed., p. 57). Constata-se que a responsabilidade civil, 

consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém 

do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito 

alheio e lesão ao respectivo titular. Com base no conjunto probatório dos 

autos, forçoso é concluir que a razão está com a autora, porque não 

havia motivo plausível para a negativação do seu nome. In casu, a 

instituição financeira se mostrou negligente. Assim, tem-se que os 

requisitos da responsabilidade civil restaram caracterizados, porquanto o 

banco réu foi desidioso e maculou a honra da demandante. O dissabor 

experimentado pela requerente consiste em saber que seu nome foi 

negativado em órgão de restrição ao crédito em face de comportamento 

ilícito da requerida, circunstância essa caracterizadora do dano moral e 

ensejadora do dever de indenizar. Ressalte-se que, para a caracterização 

do dano moral, basta a inclusão indevida no rol dos maus pagadores, 

sendo irrelevante a demonstração do prejuízo concreto sofrido pela parte. 

Nesse sentido remansosa é a jurisprudência: EMENTA: INDENIZAÇÃO - 

DANO MORAL - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO BANCO DE DADOS 

DO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SPC - INDEVIDA MANUTENÇÃO 

DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA - OBRIGAÇÃO DA 

ASSOCIADA-USUÁRIA DE COMUNICAR AO CLIENTE A NEGATIVAÇÃO - 

DANO PRESUMIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DE SUA EXISTÊNCIA. 

Em face das normas contidas no artigo 43, § 2º, do Codecon e nos artigos 

8º e 12, § 2º, do Regulamento Nacional dos SPC's, a empresa associada e 

usuária do Serviço de Proteção ao Crédito é obrigada e responsável pela 

comunicação ao cliente da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes e pelo imediato requerimento de seu cancelamento, tão logo 

ocorra a quitação do débito. Assim agindo, a empresa estará tomando as 

devidas precauções para se exonerar de futura responsabilidade pela 

composição de danos porventura reclamados pelo consumidor. Não é 

exigível a prova do dano moral (extra-patrimonial) quando se tratar de 

indevida inscrição de devedor no SPC, pois, nesse caso, o dano moral 

decorre dessa inscrição, sendo desnecessária a demonstração de 

qualquer prejuízo, pois se trata de dano moral puro, independente de 

quaisquer reflexos patrimoniais ou de prova. (Apelação Cível 326 114 - 5, 

Relator: Desembargador PAULO CÉZAR DIAS) No que concerne ao valor 

do dano moral, ressalte-se que deve ser arbitrado com moderação, 

norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da 

ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do 

ofensor. Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do 
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instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como 

forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a 

compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Incontroverso, 

portanto, que inscrição do nome do autor no citado serviço de proteção ao 

crédito, tendo ele quitado a obrigação, foi indevida. Dessa forma, uma vez 

comprovada a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade 

civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, clarividente esta a conduta injurídica, procedendo o pedido 

indenizatório. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido inicial. Ratifico os termos da antecipação de tutela 

concedida. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas 

da requerida, bem como do demandante, evitando-se o enriquecimento 

sem causa, condeno a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo 

dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A 

correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os 

juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação 

contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 22 

de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452621 Nr: 7800-10.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, 

MARCIO HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL

 O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio 

da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT, neste ato 

representado pelo Meritíssimo Juiz de Direito RENAN CARLOS PEREIRA DO 

NASCMIMENTO, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele tiverem 

conhecimento a realização de LEILÃO JUDICIAL, aos vinte cinco dias do 

mês de novembro de dois mil e dezenove, após o encerramento do 

credenciamento na modalidade ONLINE, ficando nomeado para tanto o 

Leiloeiro Oficial: PAULO MARCUS BRASIL, inscrito no CPF nº. 

743.665.216-87, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - 

JUCEMAT, sob a matrícula nº 028/2014, credenciado junto esta renomada 

Vara, nos termos do inciso II do art. 879 c/c art. 881 do Código de 

Processo Civil.

PROCESSO: 7800-10.2011.811.0003

CÓDIGO: 452621

EXEQUENTE: ANIBAL SAUSEN

EXECUTADO: INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA

Representante (requerido): Márcio Hister

Representante (requerido): Marcilei Hister Milhomem Siqueira

I - DATA, HORÁRIO E LOCAL

1º Leilão (primeira praça) : Início 06/01/2019 Fim 06/02/2019.

2º Leilão (segunda praça) : Início 07/02/2019 Fim 14/02/2019.

Local: https://www.m7leiloes.com

Leiloeiro: PAULO MARCUS BRASIL

Telefone: (65) 98466-9393

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016007-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE JESUS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MARTINS KAWABATA OAB - MT12389/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR OAB - MT10632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016007-97.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): CASSIA DE JESUS RODRIGUES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e repetição de indébito ajuizada por CASSIA DE JESUS 

RODRIGUES em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – 

CEMAT (ENERGISA MT), alegando ser titular da UC nº 6/2194252-9, por 

meio da qual se insurge quanto à cobrança de valores atinentes à suposta 

recuperação de consumo após procedimento de inspeção técnica. Em 

razão do exposto, requer a concessão da liminar, a fim de que a ré 

suspenda a cobrança, bem como determinado que se abstenha de 

proceder ao corte de energia e de incluir o seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Após a emenda da petição inicial, vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de 

urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300,CPC/2015). Infere-se dos autos a presença dos requisitos 

necessários à concessão da medida pleiteada, haja vista que foram 

anexados documentos que indicam que os valores cobrados se referem à 

suposta recuperação de consumo, isto é, débitos pretéritos (ID 

26994956), mais precisamente de março a agosto/2019, os quais não 

autorizam a suspensão do fornecimento de energia. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS 

– AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS 

QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS 

NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – 

CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo.” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por sua vez, o perigo de dano 

é ínsito e, caso não seja deferida a liminar, a suspensão no fornecimento 

de energia elétrica ou a sua manutenção, caso já tenha sido realizada, 

aliada à inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

fatalmente lhe provocará prejuízos, tendo em vista a importância e 

imprescindibilidade do serviço. De outro norte, a concessão liminar da 

tutela não tem o condão de causar prejuízos à concessionária, visto que, 

comprovada a legalidade do débito, poderá ser retomada a cobrança e as 

demais medidas cabíveis. Registre-se, porque relevante, que o caso não 

se subsume ao entendimento fixado pelo STJ no RESp 1412433, 

porquanto consta na carta enviada ao consumidor que a cobrança se 

refere aos últimos 06 (seis) meses, ultrapassando, assim, o período de 90 

dias que autoriza o corte administrativo do fornecimento de energia 

elétrica por débito atinente à recuperação de consumo, quando aliado ao 

preenchimento de outros requisitos. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

presentes os requisitos do art. 300, CPC/2015, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar que a requerida suspenda a cobrança 

do débito discutido nos autos (id 26994956), no valor total de R$ 6.742,41, 

abstendo-se de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora da requerente (6/2194252-9) e, caso já tenha interrompido, 

restabeleça no prazo máximo de 02 horas, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, DETERMINO que a 

concessionária se abstenha de negativar o nome da parte autora (em 

razão destes débitos), sob pena de multa diária também no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Já tendo ocorrido a negativação, OFICIEM-SE 

aos cadastros de proteção ao crédito para que procedam à exclusão do 

apontamento, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser observado, 

repita-se, o débito adrede mencionados. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 587 de 812



DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 26 DE MARÇO DE 

2020, ÀS 09:00 HORAS. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Concedo à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, em regime de plantão judiciário, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL Juiz(a) 

de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000778-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA ABADIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000780-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG OAB - MT0019964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000881-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:INDIANE 

FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS MARIANO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000891-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRAS MARIANO 

DA SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BARBOSA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000711-98.2020.8.11.0003. 

AUTOR: LUCILENE BARBOSA COSTA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Em análise ao preâmbulo da petição inicial, 

verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO 

POLO ATIVO, estando em total dissonância com o artigo 320 do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 320 do Código 

de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Desta feita, 

providencie o requerente o documento comprovante de seu endereço, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, tomadas 

as providências, voltem-me conclusos com urgência para apreciação do 

pedido liminar. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012438-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012438-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAELA DE LIMA PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012395-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012395-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CELMA FERREIRA DE LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012433-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012433-66.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CELIMAR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016267-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016267-77.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES Visto, etc. Intime-se o reclamante 

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

adequar os pedidos, notadamente no item “da antecipação dos efeitos de 

tutela jurisdicional”, sob pena de seu indeferimento (artigo 321 CPC). Após, 

tomadas às providências, voltem-me conclusos com urgência para 

apreciação do pedido liminar. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016643-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROSALVO NUNES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ITACARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016643-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIEGO ROSALVO NUNES AGUIAR REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE ITACARE Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte requerida, para 

responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, arts. 334 e 344). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016703-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DUARTE SOARES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016703-36.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCO TULIO DUARTE SOARES - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 
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RECEBO a petição inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo 

código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Assim, CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial (art. 344, CPC). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000738-81.2020.8.11.0003. 

AUTOR: THALLES REZENDE LANGE DE PAULA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial contra a 

Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis que preenche os 

requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. Nos termos do art. 

910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte executada, para 

pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das hipóteses de 

pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da CF/88, estas 

deverão ser informadas e requeridas pelo credor, comprovando-se 

documentalmente tal condição. Faça constar no mandado que decorrido o 

prazo sem oferecimento dos embargos, haverá requisição do pagamento 

da dívida exequenda por precatório ou RPV através do Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 535, § 3º, I, do NCPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem interposição de embargos, dê-se vista ao 

MP. Publique-se. Cumpra-se. Após, conclua-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000729-22.2020.8.11.0003. 

AUTOR: THALLES REZENDE LANGE DE PAULA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial contra a 

Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis que preenche os 

requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. Nos termos do art. 

910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte executada, para 

pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das hipóteses de 

pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da CF/88, estas 

deverão ser informadas e requeridas pelo credor, comprovando-se 

documentalmente tal condição. Faça constar no mandado que decorrido o 

prazo sem oferecimento dos embargos, haverá requisição do pagamento 

da dívida exequenda por precatório ou RPV através do Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 535, § 3º, I, do NCPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem interposição de embargos, dê-se vista ao 

MP. Publique-se. Cumpra-se. Após, conclua-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000719-75.2020.8.11.0003. 

AUTOR: THALLES REZENDE LANGE DE PAULA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial contra a 

Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis que preenche os 

requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. Nos termos do art. 

910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte executada, para 

pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das hipóteses de 

pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da CF/88, estas 

deverão ser informadas e requeridas pelo credor, comprovando-se 

documentalmente tal condição. Faça constar no mandado que decorrido o 

prazo sem oferecimento dos embargos, haverá requisição do pagamento 

da dívida exequenda por precatório ou RPV através do Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 535, § 3º, I, do NCPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem interposição de embargos, dê-se vista ao 

MP. Publique-se. Cumpra-se. Após, conclua-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - 009.490.111-26 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

110 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000697-17.2020.8.11.0003. REPRESENTANTE: THALLES REZENDE 

LANGE DE PAULA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Execução de Titulo Extrajudicial contra a Fazenda Pública. Recebo a 

presente execução, eis que preenche os requisitos dos art. 781 e art. 798 

e seguintes do CPC. Nos termos do art. 910, do Código de Processo Civil, 

CITE-SE a parte executada, para pagamento do débito ou para, querendo, 

opor Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Registro que, em ocorrendo 

algumas das hipóteses de pagamento preferencial, previstas no §2º do 

art. 100 da CF/88, estas deverão ser informadas e requeridas pelo credor, 

comprovando-se documentalmente tal condição. Faça constar no 

mandado que decorrido o prazo sem oferecimento dos embargos, haverá 

requisição do pagamento da dívida exequenda por precatório ou RPV 

através do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 

535, § 3º, I, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem interposição de 

embargos, dê-se vista ao MP. Publique-se. Cumpra-se. Após, conclua-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000309-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUAIR DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000309-17.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SUAIR DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do 

art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte requerida, para 

responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, arts. 334 e 344). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017022-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017022-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ DOS SANTOS REQUERIDO: SANEAR-SERVICO 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No mais, CITE-SE a parte requerida, para responder à presente demanda, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver 

contestação tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar 

impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem 

juntados documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016999-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016999-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZILDINETE DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do 

art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE a parte requerida, para 

responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, arts. 334 e 344). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014602-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS HELENA DE JESUS ALCOFORADO OAB - MT18233/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014602-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELENIR MAGALHAES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que a 

empresa reclamada realize a imediata restauração do serviço suspendido. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo 

Civil. A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os elementos 

autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). 

No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se concedida, 

assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de tutela para após 

a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem 

como para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que 

o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o 

de serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e 

proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). 

Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000771-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH MARQUES DE SOUZA CANATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000771-71.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RUTH MARQUES DE SOUZA CANATO REQUERIDO: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

DECISÃO SERVINDO DE MANDADO. Vistos e etc. A parte autora formula 

em peça vestibular pedido de tutela de urgência, objetivando que a 

empresa ré efetue o restabelecimento do fornecimento de água em sua 

unidade consumidora n° 144531-6. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 
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incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto 

a fumaça do bom direito, a parte autora aduz que nos meses de outubro 

de 2019 a janeiro de 2020 se deparou com aumentos vultuosos em sua 

fatura de água e esgoto, nos valores de R$ 384,26 (trezentos e oitenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), R$438,60 (quatrocentos e trinta e 

oito reais e sessenta centavos), R$ 411,22 (quatrocentos e onze reais e 

vinte e dois centavos) e R$559,07 (quinhentos e cinquenta e nove reais e 

sete centavos). Não obstante, sua fatura sempre esteve na média de 

R$181,00 (cento e oitenta e um reais), que não houve aquisição de novos 

aparelhos eletrodomésticos e nem vazamento de água para explicar tal 

aumento. Ocorre que diante dos mesmos débitos, houve a suspensão do 

fornecimento de água. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostadas aos autos. De outra banda, o perigo da 

demora é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na residência sem 

água, levando-se em conta que o fornecimento de água é considerado 

serviço essencial; demonstrando-se evidente que tal suspensão de água, 

já está acarretando diversos prejuízos à parte autora e sua família, quanto 

mais a hipótese de aguardar até o final da demanda. Tendo em vista que o 

débito que ocasionou o corte de agua da parte reclamante nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito ser objeto de discussão judicial, a parte autora deve 

ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por 

outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada - SANEAR - providencie no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, o restabelecimento de água na residência da parte 

reclamante, no que tange as faturas ora discutidas, até o deslinde do feito. 

Para o caso do não cumprimento, fixo pena de multa diária em R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. 

No mais, CITEM-SE os réus, para responder à presente demanda, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver 

contestação tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar 

impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a peça defensiva forem 

juntados documentos relevantes ao deslinde da causa, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Concedo os benefícios do art. 212, § 2.º do 

Código de Processo Civil. Diante da urgência que o caso requer, SERVE 

ESTA DECISÃO COMO MANDADO. Isento de custas, conforme o art. 54 da 

Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT RHAMICE IBRAHIM ALI AHAMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015264-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA SANTOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015264-87.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: PAMELLA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA SANTOS - ME 

REQUERIDO: MARIA MOREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pleito de tutela de urgência, de início, cabe destacar que não há óbice para 

eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). A 

questão posta nos autos requer profunda análise da verossimilhança do 

direito invocado na exordial, sendo que para deferimento da tutela de 

urgência se faz necessária à existência de prova inequívoca, a 

verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano 

irreparável e de difícil reparação. A verossimilhança das alegações está 

presente, porem há fundado receio de dano irreparável em atender o 

postulado pela autora, assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, visto que a cognição sumária do direito e a tutela de urgência 

devem estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao 

que estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus incisos. 

No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o (a) (s) Reclamado (a) (s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o (a) (s) de que o seu não 

comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000722-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH MARTINS MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR BATISTA PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000722-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: EDITH MARTINS 

MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES POLO PASSIVO: JURANDIR BATISTA PEREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte Autora, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

20/02/2020 Hora: 16:00, no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. Rondonópolis 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO IV OAB - MT26991/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000774-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: APERLINO LOUREIRO IV POLO PASSIVO: VIA VAREJO 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 13/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VICTOR CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000776-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JORGE VICTOR 

CARVALHO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 15/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VICTOR CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000777-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JORGE VICTOR 

CARVALHO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 15/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000703-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MILIAN GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI OAB-MT 21.669 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 15/04/2020 ÀS 

13:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000500-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA FABIANA ALBACETE DE MORAES OAB - 843.198.441-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. SIDNEY 

CAVALCANTE OAB-MT 21.663 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 15/04/2020 ÀS 

14:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MATIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000792-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE MATIAS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 15/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE MELO CRISOSTOMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000797-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GERSON DE 

MELO CRISOSTOMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 15/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUIMARAES MALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000801-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FLAVIA 

GUIMARAES MALTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 15/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000803-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERINALDO 

XAVIER DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 
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MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 15/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000806-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

MENDONCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 15/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000812-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NATHAN LEITE 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 16/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000822-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATO 

OCAMPOS CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO 

OCAMPOS CARDOSO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/04/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CAMPOS CONTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000824-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RICARDO 

CAMPOS CONTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 16/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000827-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JONAS DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 16/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DA CONCEICAO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000829-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE 

LEONARDO DA CONCEICAO CARLOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 16/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR PEREIRA FERRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000833-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO VITOR 
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PEREIRA FERRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 16/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000839-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBSON 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/04/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA SOUZA MATOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000844-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

EDUARDA SOUZA MATOS MAGALHAES POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 16/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA RAMALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000845-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARTA 

RAMALHO DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

16/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAURI JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000849-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADAURI JOSE 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL 

DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 16/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZAFE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000850-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIAZAFE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 16/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA LACERDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000853-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILVANIA 

LACERDA GOMES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 16/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000854-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIA CRISTINA 
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XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

16/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000859-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEISIANE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

16/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEDLEY CASTRO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000861-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HEDLEY 

CASTRO REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000864-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

DA SILVA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 16/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSME PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000865-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:COSME PEREIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 22/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000867-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIDA DA SILVA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 22/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA SOUSA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000870-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA CARLA 

SOUSA RESENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 22/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000871-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA FERREIRA GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 
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período matutino Data: 22/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013407-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013407-06.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:G. S. INDUSTRIA 

E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAEL RODRIGUES SOARES POLO PASSIVO: 

JAQUELINE DOS SANTOS RODRIGUES FINALIDADE: Considerando a 

citação negativa, intimo o autor para manifestação antes do ato designado. 

Ressalto que se for em tempo hábil será realizada a audiência na data já 

agendada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 19/02/2020 Hora: 15:40 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . RONDONÓPOLIS-MT, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE MARIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000873-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ARLETE 

MARIANO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENIHANY 

NOGUEIRA LOPES AGUIAR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 22/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000875-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA ELIANE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 22/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELENE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000877-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELENE RIBEIRO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEIDA ANDREIA 

KURSCHNER POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

22/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000879-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SOLANGE 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

22/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FRAGA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000880-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSANA FRAGA 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

22/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000883-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFERSON 

PABLO GOMES VALERIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 22/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013207-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NEPONUCENO MICHARKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013207-96.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LEONARDO 

NEPONUCENO MICHARKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GELSON 

LUIZ GALL DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: LUCIANO ALVES DE SOUSA 

FINALIDADE: Considerando a citação negativa, intimo o autor para 

manifestação antes do ato designado. Ressalto que se for a tempo, será 

realizada a audiência na data já agendada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 12/02/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. RONDONÓPOLIS-MT., 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DOS SANTOS FLUCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000886-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO ANTONIO 

DOS SANTOS FLUCH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 22/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MILAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000887-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VINICIUS MILAN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE LIMA ROSSONI POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 22/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUVANOR JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000893-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUVANOR 

JESUS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 22/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015887-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ULUZINEIDY MARIA VEDOVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015887-54.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ULUZINEIDY 

MARIA VEDOVATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: Considerando a 

citação negativa, intimo o autor para manifestação antes do ato designado. 

Ressalto que se for a tempo, será realizada a audiência na data já 

agendada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 17/02/2020 Hora: 09:20 , 

no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Jardim Guanabara, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. RONDONÓPOLIS-MT., 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000897-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELO DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 22/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000898-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS MACEDO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 22/04/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000900-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILSON VIEIRA 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 22/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RAUDOLFO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000492-85.2020.8.11.0003. 

AUTOR: FERNANDA RAUDOLFO DOS SANTOS REU: TIM CELULAR S.A. 

Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados 

da parte autora, na medida em que não há nos autos comprovante de 

endereço em nome desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido 

no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Desta feita, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de 

endereço legível e atualizado em seu nome, adequando assim, a peça 

vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000901-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JONATHAN 

APARECIDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 22/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CORDEIRO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000495-40.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ALEX CORDEIRO DE BRITO REU: OI BRASILTELECOM Vistos. 

Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte 

autora, na medida em que não há nos autos comprovante de endereço em 

nome desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 

319, II, do Código de Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de endereço 

legível e atualizado em seu nome, adequando assim, a peça vestibular aos 

termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000321-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAO LOPES GUERREIRO OAB - 119.975.839-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000321-31.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: JOAO LOPES GUERREIRO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 

de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar 

as competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca 

de Rondonópolis, bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO 

seja o presente feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TEREZINHA PASCUA ARGUELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000668-64.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLA TEREZINHA PASCUA ARGUELHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar ajuizada por 

Carla Terezinha Páscua Arguelho em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. A requerente alega, em síntese, que a 

concessionária gerou cobranças de consumo elevadas, emitindo faturas 

muito altas, haja vista que se mudou para imóvel em abril de 2019. 

Contudo, compulsando detidamente os autos, denoto que a parte autora 
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contesta na inicial as faturas referentes aos meses de maio, junho e julho, 

no entanto, anexou ao feito faturas dos meses de novembro e dezembro, 

não trazendo nenhum documento capaz de evidenciar suas alegações. 

Desta feita, não foi possível identificar nos autos, de forma clara e 

objetiva, quais seriam as provas com que o autor pretende demonstrar a 

veracidade dos fatos alegados. Verifico ainda nos autos, a ilegitimidade 

ativa da reclamante Carla Terezinha Páscua Arguelha, uma vez que a 

Unidade Consumidora (nº 6/2679522-9) está registrado em nome de 

Ewerton Guilherme Páscua Nascimento, sendo deste a legitimidade para 

questionar judicialmente a presente demanda. Assim, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, apresentando as provas com as quais 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e ainda, proceder com 

a regularização do polo ativo da presente demanda, a fim de adequar a 

peça vestibular aos preceitos trazidos pelos artigos 319, inciso VI, e 320, 

do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da exordial e 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DIAS FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000582-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDINA DIAS FEITOZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte 

autora, na medida em que não há nos autos comprovante de endereço em 

nome desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 

319, II, do Código de Processo Civil. Neste diapasão, se deu a 

recomendação feita pelo Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais nos autos do 

processo 0042256-48.2018.8.11.0000 e 0042770-98.2018.8.11.0000, qual 

seja: “Desta feita, recomendo: a) Que os magistrados tenham atenção 

especial aos comprovantes de endereço das partes, determinando que 

demonstrem a ligação com terceiros indicados e que, em caso de dúvidas, 

ou indícios de manipulações, tomem as medidas necessárias a coibir tais 

praticas, dentre elas: apresentação do original do comprovante de 

endereço em cartório para conferencia; (...) Desta feita, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de 

endereço legível e atualizado em seu nome, adequando assim, a peça 

vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRESILENE RODRIGUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000671-19.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CRESILENE RODRIGUES DA COSTA REU: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de 

dados da parte autora, na medida em que não há nos autos comprovante 

de endereço em nome desta, o que vai de encontro os preceitos 

estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Neste diapasão, 

se deu a recomendação feita pelo Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais nos autos 

do processo 0042256-48.2018.8.11.0000 e 0042770-98.2018.8.11.0000, 

qual seja: “Desta feita, recomendo: a) Que os magistrados tenham atenção 

especial aos comprovantes de endereço das partes, determinando que 

demonstrem a ligação com terceiros indicados e que, em caso de dúvidas, 

ou indícios de manipulações, tomem as medidas necessárias a coibir tais 

praticas, dentre elas: apresentação do original do comprovante de 

endereço em cartório para conferencia; (...) Desta feita, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de 

endereço legível e atualizado em seu nome, adequando assim, a peça 

vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MACHADO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000902-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDILSON 

MACHADO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 23/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAEL ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000903-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIMAEL ROCHA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 23/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015975-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY OQUINTO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015975-92.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:WANDERLEY 

OQUINTO CAMARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 
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FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: Considerando a citação negativa, 

intimo o autor para manifestação nos autos. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 18/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: rua Rio Branco, 

Jardim Guanabara, n. 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . RONDONÓPOLIS-MT., 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BAPOENAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000904-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDSON 

BAPOENAU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 23/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR GARCIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000905-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LINDOMAR 

GARCIA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 23/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARY ESTHELLA ZEOLE TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000906-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARY 

ESTHELLA ZEOLE TEODORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA POLO PASSIVO: VIACAO NOVA 

INTEGRACAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 23/04/2020 Hora: 09:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000907-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELLO 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 23/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FORTUNA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000911-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCO 

FORTUNA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 23/04/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN (REU)

 

PROCESSO n. 1000917-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BR 

IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNA ALVES DE LIMA POLO PASSIVO: ROMEU GUILHERME DE ARAUJO 

STRONGREN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 23/04/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891087 Nr: 2201-46.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ALVES DE CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYRANA SANTANA 

FERREIRA - OAB:23945/B

 Intimação da advogada do autor do fato para que esse informe se tem 

interesse em aceitar a proposta e, caso positivo, inicie imediatamente o 

cumprimento, juntando-se nos autos o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875019 Nr: 8421-94.2017.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Resende - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Felipe Oliveira de 

Oliveira - OAB:

 Intimação do advogado do Querelado, para apresentar Alegações Finais 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000602-84.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSUE CORREA FERRAZ REQUERIDO: NET Vistos. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de inserir seu nome dos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, bem 

como abstenha-se de descontar qualquer valor em conta corrente da 

requerente. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a parte autora alega que desconhece a dívida citada, no 

entanto tem recebido cobranças indevidas. Ocorre que a reclamada vem 

ameaçando a parte reclamante de inserir seu nome nos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA. A verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelas faturas 

anexadas, onde aponta as referidas cobranças. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a 

parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são barrados no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

a parte reclamada proceda com a SUSPENSÃO do desconto referente a 

valores discutidos nos autos, bem como SE ABSTENHA de incluir o nome 

da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, enquanto a 

presente demanda estiver sendo discutida, sob pena de incorrer crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000822-82.2020.8.11.0003. 

AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua UC 

6/1178624-1. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo passado da requerente, haja vista que se trata de 

fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante dos tais 

débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela 

fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o corte 

do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte 

autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/1178624-1, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, tão somente quanto à fatura no valor de R$ 4.167,25 

(quatro mil cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) com 

vencimento em 30/11/2019, referente à recuperação de consumo, até o 

final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 
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de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI OAB - MT26552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000726-67.2020.8.11.0003. 

AUTOR: PAULO EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO REU: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida exclua seu NOME/CPF dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside evidenciada 

pela juntada da certidão dando conta da negativação do nome da parte 

autora, bem como o relatório de pagamento atinente à entrada de um 

acordo realizado junto à instituição demandada. Ocorre que, mesmo 

cumprindo corretamente com os pagamentos acordados, o requerente 

continua com seu nome incluso nos cadastros de inadimplentes. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA PARCIALMENTE DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam R$ 992,71 

(novecentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos) contrato de 

nº 0004479424846300006700 e, R$ 1.418,16 (um mil, quatrocentos e 

dezoito reais e dezesseis centavos) contrato de n º 

0004479423846300006700, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até 

o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000704-09.2020.8.11.0003. 

AUTOR: PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO RÉU: AZUL LINHAS 

AÉREAS Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida cancele a cobrança 

das parcelas a vencer em seu cartão de crédito. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a parte autora 

alega, em síntese, que comprou passagem aérea de ida e volta nos dias 

de 31/10/2019 - 03/11/2019, no entanto a passageira perdeu o horário do 

primeiro voo, tendo assim que remarcar sua saída. Contudo, para 

remarcar a passagem foi cobrado o valor de R$ 1.257,68 (um mil, 

duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Ocorre 

que o autor verificou outro pagamento em seu cartão de crédito, referente 

ao mesmo voo, no valor de R$ 1.558,94 (um mil, quinhentos e cinquenta e 

oito reais e noventa e quatro centavos). A verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo 

extrato, onde demonstra os valores dos pagamentos debitados. Quanto ao 

perigo da demora, mostra-se evidente, pois tais cobranças atentam contra 

a dignidade da pessoa humana da parte autora, pois reduz seu orçamento 

mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda 

maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no final da demanda, 

tendo em vista a iminência do prosseguimento dos referidos descontos. 

Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não acarretará prejuízos à 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, pois não se 

trata de questão irreversível, podendo a medida liminar ser revogada a 

qualquer tempo. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA no cartão de crédito do autor, tão somente com relação aos 

débitos objeto desta ação, qual seja R$ 1.558,94 (um mil, quinhentos e 

cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), enquanto estiver 

sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 
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nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA LACERDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000853-05.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILVANIA LACERDA GOMES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/54898-6. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante alega que desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente à fatura descrita na inicial, haja vista que se trata de 

recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a reclamada 

vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostadas aos autos, inclusive, pela parte reclamante buscar solução 

amigável através de procedimento no PROCON, porém, sem êxito, 

conforme cópia do procedimento administrativo acostado aos autos. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à unidade 

consumidora da autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/54898-6, tão 

somente com relação ao débito objeto desta ação no valor de 1.598,58 

(um mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) 

referente à recuperação de consumo, enquanto estiver sendo discutido, 

ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SOUZA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000638-29.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WENDER SOUZA CABRAL REQUERIDO: OI S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

contesta a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não 

concorda com os débitos cobrados, tendo em vista que o débito foi gerado 

após o cancelamento dos serviços contratados junto á empresa 

requerida. Ocorre que diante do tal débito, teve seu nome incluído nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada 

do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja R$ 56,36 

(cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) com vencimento em 

27/02/2017, contrato de nº 00000050258330031, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 
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sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se, 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSANAN SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000680-78.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOSSANAN SANTANA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida suspenda as faturas referentes à recuperação de consumo da 

UC nº 6/730904-0 objeto da lide. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata 

de fatura por recuperação de consumo. Igualmente, a verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, 

inclusive, pelas faturas contestadas e, pelo histórico de consumo 

anexado. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora da parte autora. Por outro lado, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil, DETERMINO que a parte reclamada, proceda com a 

SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS na UC nº 6/730904-0, quais sejam R$ 

1.206,94 (um mil, duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos) e R$ 

1.168,20 (um mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos), ambas 

com vencimento em 30/01/2020, referentes à recuperação de consumo, 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MARCIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - MT20355-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000665-12.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MEIRE MARCIA FERREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento energia elétrica em 

sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/95202-8. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que a reclamante desconhece o consumo de 

energia faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja 

vista que se trata de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre 

que diante de tais débitos, a reclamada vem ameaçando a parte 

reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora, bem como de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive, 

pela fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso 

de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em 

conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço 

essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, 

justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa 

maiores delongas, posto a evidência de risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento de energia 

elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada ABSTENHA-SE DE SUSPENDER o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6/95202-8, bem como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao 

crédito, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/95202-8 e o corte por falta de pagamento das faturas nos valores de R$ 

496,80 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) e R$ 

3.041,66 (três mil, quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) ambas 

com vencimento em 30/01/2020. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-76.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000900-76.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WILSON VIEIRA DE ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida RESTABELEÇA o fornecimento de energia 

elétrica em sua UC 6/2675729-4, bem como efetue a suspensão das 

faturas objetos desta lide. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. 

No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado 

reside na notícia de que o reclamante desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista 

que se trata de faturas referentes à recuperação de consumo. Ocorre 

que diante dos tais débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pela fatura contestada. Cabe ressaltar que 

o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC 

6/2675729-4, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão somente 

em relação às faturas nos valores de R$ 3.050,10 (três mil e cinquenta 

reais e dez centavos), R$ 1.999,69 (um mil novecentos e noventa e nove 

reais e sessenta e nove centavos) ambas com o vencimento em 

30/11/2019, e R$ 1.493,01 (um mil quatrocentos e noventa e três reais e 

um centavos) com vencimento em 30/12/2019, bem como que proceda 

com a SUSPENSÃO da cobrança das faturas vencidas, descritas na 

inicial, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000899-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REUBER TELES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000899-91.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): REUBER TELES MEDEIROS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento energia elétrica em 

sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/1565610-1. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que a reclamante desconhece o consumo de 

energia faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja 

vista que se trata de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre 

que diante de tais débitos, a reclamada vem ameaçando a parte 

reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora, bem como de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive, 

pela fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso 

de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em 

conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço 

essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, 

justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa 

maiores delongas, posto a evidência de risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento de energia 

elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada ABSTENHA-SE DE SUSPENDER o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6/1565610-1, bem como se abstenha de inserir o nome deste nos órgãos 

de proteção ao crédito, tão somente em relação às faturas descritas na 

inicial, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/1565610-1 e o corte por falta de pagamento das faturas nos valores de 

R$ 1.218,60 (um mil duzentos e dezoito reais e sessenta centavos) e R$ 

4.536,71 (quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e um 

centavos) ambas com vencimento em 30/09/2019, referentes a 

recuperação de consumo. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-77.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MILAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000887-77.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VINICIUS MILAN REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento energia elétrica em 

sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/913111-1. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que a reclamante desconhece o consumo de 

energia faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja 

vista que se trata de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre 

que diante de tais débitos, a reclamada vem ameaçando a parte 

reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora, bem como de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive, 

pela fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso 

de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em 

conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço 

essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, 

justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa 

maiores delongas, posto a evidência de risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento de energia 

elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada ABSTENHA-SE DE SUSPENDER o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6/913111-1, e caso já o tenha feito que proceda com o imediato 

restabelecimento da mesma, bem como se abstenha de inserir o nome 

deste nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto perdurar a lide, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. Friso ainda, que a ordem 

judicial somente se refere à UC 6/913111-1 e o corte por falta de 

pagamento das faturas nos valores de R$ 11.140,82 (onze mil cento e 

quarenta reais e oitenta e dois centavos) e R$ 3.645,90 (três mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) ambas com 

vencimento em 30/01/2020, referentes a recuperação de consumo. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013583-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIVALDO MATIAS SOARES OAB - MT16058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013583-82.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a 

petição de ID: 26381536 e documentos de ID: 26381538. 2. Após, 

venham-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001540-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

ELISANGELA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

LUZIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

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

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA MADALENA GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001540-21.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a 

petição de ID: 24074098. 2. Após, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. 3. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015807-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY ALINE DOS SANTOS SOARES (TESTEMUNHA)

FABIANA VIEIRA BRAGA (REQUERENTE)

KARLA IZABELA COSTA MIRANDA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMAR DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1015807-90.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Atendidos os 

requisitos formais do art. 260, do Código de Processo Civil, designo o dia 

24.03.2019, às 13h50min, para a oitiva da testemunha indicada, que 

deverá ser intimada para tal desiderato. 2. Comunique-se ao juízo 

deprecante. 3. Expeça-se o necessário, com urgência. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. MARIA DAS GRAÇAS GOMES 

DA COSTA Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. (REQUERENTE)

S. R. M. (REQUERENTE)

L. A. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA BRUNO OAB - MT4353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. (REQUERIDO)
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Processo n.º 1000631-08.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO DE 

INVENTÁRIO, na qual os herdeiros pleiteiam a partilha alguns bens imóveis, 

porém, não carrearam aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis 

elencados na exordial em nome do falecido. 2. Dessa forma, intime-se a 

inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, atendendo às 

disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual Civil, carrear aos 

autos documento hábil a comprovar a propriedade dos imóveis 

supracitados, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena 

de o juízo não deliberar quanto à sua partilha. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014550-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1014550-30.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de guarda Provisória, em cinco 

dias. Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009389-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009389-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

formulado pela inventariante nas primeiras declarações (ID: 24604954), 

pelo que determino a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providencie a formalização dos termos de renúncia de direitos 

hereditários dos herdeiros renunciantes, por instrumento público ou termo 

judicial, nos termos do art. 1.806, do Código Civil. 2. Sem prejuízo da 

deliberação supra, intime-se a inventariante para, no mesmo prazo acima 

concedido, apresentar as últimas declarações, carreando aos autos o 

comprovante de recolhimento de ITCMD (ou certidão de isenção se for o 

caso), bem como as certidões negativas municipais em nome dos de 

cujus. 3. Após, venham-me conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011001-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA MENDES DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011001-12.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor do 

petitório de ID: 25439225, intime-se o inventariante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente novo plano de partilha dos bens inventariados. 

2. Após, venham-me conclusos. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715300 Nr: 10567-84.2012.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHBC, VSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10567-84.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 130, anverso e verso.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715294 Nr: 10561-77.2012.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHBC, VSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA - OAB:OAB/MT15698, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 Processo n.º 10561-77.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 152, pelo que determino o arquivamento destes 

autos, conforme preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 762671 Nr: 14777-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS 

SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, EURÍPEDES BALSANUFO COSTA 

FERREIRA JÚNIOR - OAB:26194, JOSIANE MANGANARO P VIEIRA - 

OAB:17.783 OAB/MT, ZILDA MARIA DE SOUSA - OAB:OAB/GO 6491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA IZABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B

 Processo n.º 14777-13.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ab initio, apensem-se os presentes autos ao Processo n.º 

3727-29.2010.811.0003.

2. Sem prejuízo da determinação supra, ante a certidão de fl. 244, 

intimem-se a parte autora e sua procuradora, pessoalmente e via DJe, 

para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.
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WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 739369 Nr: 1567-89.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGCL, JPCL, FDJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1567-89.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 93, pelo que determino o arquivamento destes 

autos, conforme preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769624 Nr: 1985-90.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICRBE, EBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1985-90.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 98, pelo que determino o arquivamento destes 

autos, conforme preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758274 Nr: 12296-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURÍPEDES BALSANUFO 

COSTA FERREIRA JÚNIOR - OAB:26194, ZILDA MARIA DE SOUZA - 

OAB:6491 GO

 Processo n.º 12296-77.2014.8.11.0003

Vistos etc.

1. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se 

há mais alguma prova a produzir, além daquelas já carreadas nos autos, 

bem como para especificar, de forma objetiva, a necessidade/utilidade de 

cada uma delas.

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758272 Nr: 12294-10.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILDA MARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/GO 6491

 Processo n.º 12294-10.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem sobre a proposta de arrematação de fl. 295.

2. Após, conclusos para deliberação.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817540 Nr: 2063-50.2016.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ROCHA DE SOUZA - 

OAB:20964/O, NALVA MILTA DE SOUZA B. MELO - OAB:15.898

 Processo n.º 2063-50.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando a notícia do pagamento integral do débito, conforme se 

verifica às fls. 145/148, revogo a prisão determinada na fl.128.

2. Abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

que, no prazo legal, se manifeste.

3. Após, venham-me conclusos para deliberação.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 749221 Nr: 7354-02.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES - OAB:23357/O

 Processo n.º 7354-02.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Antes de determinar o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, 

conforme decisão de fl. 242, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo legal, se manifeste quanto aos parâmetros apresentados pela parte 

executada às fls. 244/251.

2. Após, venham-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 435061 Nr: 3727-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILDA MARIA DE SOUZA - 

OAB:6491 GO

 Processo n.º 3727-29.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre o pleito de fls. 983/985, anverso e verso.

2. Após, conclusos para deliberação.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 781432 Nr: 6750-07.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSA, PHSA, AMDS, ADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . No tocante ao tema, versa a jurisprudência pela impossibilidade de 

penhora e subsequente venda através de hasta pública de bens que 

possuem alienação fiduciária. Senão vejamos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E 

HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 

ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o 

subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em 

execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, 

enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade 

resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2. Diante desse quadro, não 

merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de penhora e o 

subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de 

alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como 

devedora fiduciante, sobretudo, se, em decisão pretérita, o Juízo de 

origem tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em 

epígrafe. 3. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas 

suas razões recursais, para fins de interposição de recurso junto às 

instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento 

dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão 

jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente 

caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07061866520198070000 DF 0706186-65.2019.8.07.0000, Relator(a): 

Sandra Reves, Data de Julgamento: 31.07.2019, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJe : 06.08.2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

(grifo nosso) 4. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que 

requeira o que de direito, no prazo legal.5. Expeça-se o 

necessár io .Cumpra-se.Rondonópol is /MT,  21 de jane i ro  de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 866147 Nr: 5326-56.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS, FJDS, VJDS, FJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0, MARCILIO RIBEIRO LACERDA - OAB:22704/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Processo n.º 5326-56.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao teor do acórdão de fls. 135/137, anverso e verso, 

designo o dia 19.05.2020, às 14h20min, para a realização da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento.

 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

5. Saliento que compete aos patronos das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada, 

com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, dispensando-se a 

intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 931978 Nr: 5458-45.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAAR, EDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5458-45.2019.811.0003

Vistos etc.

 1. Considerando que tramita perante a 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta comarca Ação de Guarda (Proc. Cód. n.º 447574), a 

qual se encontra em fase de cumprimento de sentença, que tem como 

objeto do feito a mesma criança deste, defiro a cota ministerial de fls. 

189/190, com o fito de evitar decisões conflitantes, determinando a 

remessa deste feito àquele juízo (art. 55, §3º, do Código de Processo 

Civil), devendo proceder-se às baixas de estilo e anotação de praxe.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 734024 Nr: 13895-85.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDSB, GFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13895-85.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 90/91, anverso e verso, determinando que seja 

oficiado à CEF para que bloqueie e penhore o valor existente a título de 

saldo PIS/FGTS em favor do executado, conforme o débito exequendo 

discutido no caso em apreço, bem como para que proceda à transferência 

dos valores para conta bancária informada pela parte autora no referido 

petitório.

2. Após, abra-se vista dos autos às partes e ao representante do 

Ministério Público, para que requeiram o que de direito, no prazo legal.

3. Intime-se

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 610 de 812



4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779417 Nr: 5946-39.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAL, MNVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANTANA DA SILVA - 

OAB:19.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5946-39.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que este feito se iniciou pelo 

rito da prisão e posteriormente foi convertido para o rito expropriatório, 

com realização de medidas expropriatórias (Bacenjud e Renajud), todavia, 

por haver ilegitimidade no polo passivo foi determinada a regularização do 

feito, o que foi cumprido às fls. 97/110.

2. Pois bem, mesmo regularizado o polo passivo da demanda a parte 

exequente não optou por qual rito pretende processar a demanda, razão 

pela qual, em homenagem ao princípio da não surpresa, com previsão legal 

nos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a requerente para 

que, no prazo legal, especifique qual o modo de execução que optará (rito 

da prisão, art. 528, §3º, ou da expropriação de bens, arts. 513 e 528, §8º, 

ambos do Código de Ritos), salientando-a que se optar pelo rito da prisão 

serão incabíveis os pedidos expropriatórios realizados às fls. 89/95.

3. No mais, considerando que a requerente se tornou maior e que foi 

regularizada sua representação processual (fls. 97/110), determino à Sr.ª 

gestora judiciária que proceda com a devida correção na capa dos autos.

4. Após, venham-me concluso para deliberação.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000428-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE BARBOSA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUILHERME BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000428-75.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Dispõe o art. 

528, CPC, in verbis: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene 

ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que 

fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 4. Como o 

adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente com a 

sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso 

LXVII, que: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” 5. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são 

devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 

nem pode prover, pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem 

se reclamem, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. 6. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais 

pátrios, no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao 

recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia, mais as que se vencerem no curso do processo. 

Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) “O 

entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 

parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 7. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 8. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 

763,04 (setecentos e sessenta e três reais e quatro centavos), nos 

termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 10. Expeça-se o necessário. 11. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 12. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000428-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE BARBOSA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUILHERME BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000428-75.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Dispõe o art. 

528, CPC, in verbis: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene 

ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que 

fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 4. Como o 

adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente com a 

sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso 

LXVII, que: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” 5. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são 
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devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 

nem pode prover, pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem 

se reclamem, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. 6. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais 

pátrios, no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao 

recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia, mais as que se vencerem no curso do processo. 

Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) “O 

entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 

parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 7. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 8. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 

763,04 (setecentos e sessenta e três reais e quatro centavos), nos 

termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 10. Expeça-se o necessário. 11. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 12. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012295-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS VIEIRA FILIPE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012295-02.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA aforada por MARGARIDA BRITO DE 

SOUZA em face de ELVIS VIEIRA FILIPE (qualificados nos autos). 2. As 

partes formularam acordo, conforme termo carreado no ID: 24831860. 3. O 

representante do Ministério Público opinou favoravelmente à homologação 

do acordo (ID: 27170657). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas. 6. Tendo em vista que as partes transigiram 

com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. 

Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, para 

deferir a guarda definitiva dos menores em favor da avó materna, ora 

requerente. 8. Expeça-se o competente termo de guarda definitiva dos 

menores em favor da autora. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 10. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 11. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

a presente transita em julgado com sua publicação, assim, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000367-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. C. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ALVES CABRAL MARQUES OAB - GO45605 (ADVOGADO(A))

DIEGO GUIMARAES PAIVA OAB - GO53805 (ADVOGADO(A))

WENDERSON MARTINS RODRIGUES OAB - GO42323 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA acerca da 

designação de audiência de mediação para o dia 20 de março de 2020 às 

17h00min, a realizar-se perante o CEJUSC desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007070-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA, 

ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA A 

DATA: 10/03/2020 ÀS 16hs.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000688-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIA FERNANDES QUEIROZ OAB - 008.829.581-86 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR advogado da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias para 

emendar a inicial, bem como regularizar a representação processual 

(instrumento de procuração), sob pena de extinção do processo por 

ilegitimidade ad causam. Na oportunidade, deverá ser apresentada a 

certidão de nascimento de Emilly M. P. de Q. e, o título executivo judicial 

(sentença homologatória) que embasa a pretensão modificativa, eis que o 

termo de acordo não revelase documento hábil para tanto, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito por ausência dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014649-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. (REQUERENTE)

R. L. D. N. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1014649-97.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL formulado por MARLI RODRIGUES DE 

SOUZA LOPES e RICARDO LOPES DAS NEVES FILHO, ambos bem 

qualificados nos autos. As partes pretendem ver dissolvido o precedente 

vínculo matrimonial entre eles estabelecidos, vez que encontram-se 

separados de fato desde agosto de 2019, consignando a dispensa 
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recíproca da obrigação alimentar, pleiteando ao fim pela homologação da 

partilha de bens, conforme disposições vertidas na exordial (ID 26213431) 

Com a exordial vieram documentos. Recebida a inicial concedeu-se os 

benefícios da justiça gratuita, bem como determinou-se a intimação das 

partes para colacionarem aos autos cópia dos documentos alusivos aos 

bens a serem partilhados (ID 26263786). Sobreveio petição atrelada de 

prova documental (ID 26815028). Por força da decisum ID 27697461 

determinou-se a intimação das partes para sanar as irregularidades 

apontadas pelo Juízo. Derradeiramente a autora apresentou a 

manifestação vertida no ID 28077003. Relatei o essencial. Decido. 

Considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Pois bem. 

Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c partilha de bens, proposto por 

MARLI RODRIGUES DE SOUZA LOPES e RICARDO LOPES DAS NEVES 

FILHO, ambos bem qualificados nos autos. Os requerentes são casados 

consoante certidão vertida no ID n. 26213435. Em se tratando de pedido 

da espécie, em consonância com a Emenda Constitucional nº 66, 

publicada em 13.07.2010, com entrada em vigor na data da publicação - 

que suprimiu o requisito temporal na dissolubilidade do casamento civil pelo 

divórcio – não mais se exige a comprovação do transcurso de qualquer 

prazo para a decretação do divórcio, tampouco do transcurso do prazo a 

contar da data da decisão que julgou a separação (art. 226, par. 6º, da 

Constituição Federal). Todavia, em relação à partilha dos bens, ressai dos 

autos que o veículo HB20 – Placa QBD2352, conta com proprietário 

terceiro não integrante do presente feito, bem como inexiste nos autos 

cópia da matrícula da chácara localizada “na região Pantanal sentido o 

Distrito de São Lourenço de Fátima – Juscimeira – MT”, fatores que 

inviabilizam a homologação da partilha na forma proposta, sobretudo em 

resguardo à segurança jurídica, razão pela qual deixo de homologar a 

tratativa neste ponto. Se não bastasse, verifico que o imóvel registrado na 

matrícula nº 101159 encontra-se alienado fiduciariamente à instituição 

financeira, vale dizer que, tratando-se de bens financiados, não há como 

partilhar aquilo que nem sequer é de propriedade das partes, até o 

adimplemento integral do débito. Destarte, registro que quando inexistindo 

nos autos a documentação necessária, isto é, a matrícula atualizada do 

imóvel objeto da partilha e CRV do veículo HB20 – Placa QBD2352 com a 

propriedade devidamente registrada em favor dos interessados, ou direito 

de posse inconteste com a prova cabal da quitação integral do quanto 

ajustado em sede de contrato de compra e venda, o Juízo não deliberará 

acerca de tal partilha, nos termos arts. 1.227 e 1.245, do CC, sob risco de 

se mandar partilhar bem de terceiros ou patrimônio inexistente, o que 

poderia gerar enriquecimento ilícito. Em face do exposto, com fundamento 

no art. 226, par. 6º, da Constituição Federal, DECRETO O DIVÓRCIO entre 

MARLI RODRIGUES DE SOUZA LOPES e RICARDO LOPES DAS NEVES 

FILHO. No mais, com a ressalva acima mencionada acerca da partilha dos 

bens, HOMOLOGO o acordo tal qual celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. 

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, inciso I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, §1º, alínea “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório 

de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Sem custas e sem 

honorários eis que o feito tramita sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita. Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. 

Rondonópolis/MT, 22 de janeiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008729-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008729-79.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária à parte demandada, conforme 

requerido ao final da defesa, com fundamento no artigo 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. II. Inexistindo qualquer questão prévia a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado. Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) a 

existência e o período de duração da convivência ‘more uxório’ vivenciada 

entre os litigantes; b) apuração do patrimônio amealhado em comum a ser 

partilhado; c) a averiguação acerca da existência de dívidas a serem 

rateadas. Atribuo à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de 

seu direito, qual seja, a existência da alegada união estável e a 

comprovação do período de convivência conjugal, assim como a aquisição 

dos bens indicados na inicial no período da união estável (CPC, 373, II). 

Tendo a parte requerida alegado fato impeditivo (ou modificativo ou 

extintivo) ao direito da parte autora, qual seja, a inexistência de 

convivência pública e notória com o objetivo de constitui família, assim 

como a inexistência de bens passíveis à penhora , atribuo-lhe o ônus da 

prova no que tange ao alegado. Desta forma, defiro as seguintes provas 

úteis postuladas: 1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação 

da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser 

observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 

Por oportuno, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 

de março de 2020 às 16h30min. Com relação ao depoimento pessoal, 

ressalvo que sendo o magistrado o destinatário (e gestor) da prova, 

devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, 

dispenso o depoimento das partes por entender desnecessário ao 

deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução do 

que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente. 

Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser referida atividade 

probatória contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais 

a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da 

prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenham como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. 2) DOCUMENTAL 

consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC e, para tanto; 2.1) 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

em juízo suas respectivas certidões de nascimento e/ou casamento, 

devidamente atualizada. Por oportuno, registro que para o reconhecimento 

da união estável exige-se que as partes comprovem, além da convivência 

pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição 

de família, a ausência de impedimentos matrimoniais à constituição dessa 

relação, consoante disposto no art. 1.723, parágrafo 1º, do Código Civil. 

Para provarem a inexistência dos impedimentos, assim como ocorre 

quando do processo de habilitação de casamento, deve a pare 

interessada juntar ao processo suas certidões de nascimento ou 

casamento, expedidas em data recente. 2.2) INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos documento hábil a 

comprovar a propriedade dos bens móveis que guarneciam a residência 

do casal, constantes da proemial, consoante a lei adjetiva civil, havendo a 

necessidade de se comprovar a existência dos referidos (mediante notas 

fiscais ou cupons fiscais), o que é, por conseguinte, requisito para o 

hígido processamento do pedido de partilha, vez que ressai impositiva a 

descrição e comprovação da existência dos bens pretendidos, como 

fundamento para a distribuição da meação, sob o risco de se partilhar 

patrimônio inexistente ou de terceiro. Ressalta-se que em caso de inércia 

no atendimento ao comando, o juízo não deliberará acerca da partilha dos 

aludidos. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002155-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J. C. D. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002155-06.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária à parte demandada, conforme 

requerido ao final da defesa, com fundamento no artigo 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. II. Inexistindo qualquer questão prévia a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado. Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) o período 

de duração da convivência ‘more uxório’ vivenciada entre os litigantes, eis 

que a existência e fato incontroverso; b) apuração do patrimônio 

amealhado em comum a ser partilhado; c) a averiguação acerca da 

existência de dívidas a serem rateadas. Atribuo à parte autora o ônus da 

prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência da alegada 

união estável e a comprovação do período de convivência conjugal, assim 

como a aquisição dos bens indicados na inicial no período da união estável 

(CPC, 373, II). Tendo a parte requerida alegado fato impeditivo (ou 

modificativo ou extintivo) ao direito da parte autora, qual seja, a 

inexistência de bens passíveis amealhados na constância da convivência, 

atribuo-lhe o ônus da prova no que tange ao alegado. Desta forma, defiro 

as seguintes provas úteis postuladas: 1) ORAL consistente na oitiva das 

testemunhas a ser arrolada pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de 

preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no 

artigo 455, § 1º, do CPC; Por oportuno, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 1º de abril de 2020 às 14h00min. Com relação ao 

depoimento pessoal, ressalvo que sendo o magistrado o destinatário (e 

gestor) da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o 

artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das partes por entender 

desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que 

a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, 

respectivamente. Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser 

referida atividade probatória contraproducente e ineficaz a busca da 

verdade real. De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz 

é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas 

que entenda por necessárias ao deslinde da controvérsia posta em 

julgamento, bem como indeferir as que tenham como inúteis ou meramente 

protelatórias, não caracterizando tal ato cerceamento de defesa. 2) 

DOCUMENTAL consistente na juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC e, 

para tanto; 2.1) INTIME-SE a autora para indicar a data de início e término 

da alegada união estável que pretende ver reconhecida; 2.2) INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem em juízo suas 

respectivas certidões de nascimento e/ou casamento, devidamente 

atualizada. Por oportuno, registro que para o reconhecimento da união 

estável exige-se que as partes comprovem, além da convivência pública, 

contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de 

família, a ausência de impedimentos matrimoniais à constituição dessa 

relação, consoante disposto no art. 1.723, parágrafo 1º, do Código Civil. 

Para provarem a inexistência dos impedimentos, assim como ocorre 

quando do processo de habilitação de casamento, deve a pare 

interessada juntar ao processo suas certidões de nascimento ou 

casamento, expedidas em data recente. 2.3) INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem o contrato celebrado com o INCRA em relação ao imóvel 

objeto de assentamento rural ou a cópia do processo administrativo 

originário perante o Instituto Federal. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000876-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000876-48.2020.8.11.0003 Vistos etc., Faculto à requerente a 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (sob pena de extinção), a 

fim de esclarecer a existência de outro ascendente do ‘de cujus’, 

indicando-o a compor o feito, em sendo o caso, com o fito de verificar a 

legitimidade dos sucessores do falecido, em atenção a ordem de vocação 

hereditária descrita no art. 1.829, II, do Código Civil. Com ou sem 

manifestação, renove-se a conclusão. Intime-se. Rondonópolis-MT, 20 de 

Janeiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008441-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA OAB - MT0015991A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008441-34.2018.8.11.0003 Vistos etc. A teor do pedido vertido no ID 

n. 27938439, entendo prudente a tentativa de conciliação entre os 

envolvidos, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução do litígio, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, assim, 

designo audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 

13:00 horas, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Após, 

acaso inexitosa a conciliação, renove-se vista à exequente para a 

apresentação de pedido apto ao prosseguimento do feito, em quinze dias. 

Intimem-se. Cientifique-se a Defensoria Pública. Notifique-se. Às 

providências. Rondonópolis, 22 de Janeiro de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811847 Nr: 29-05.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MENDONÇA BERRES - 

OAB:25185/O, DELCIMAR ZANATTA HOLSBACK - OAB:OAB/MS 15039, 

JANAINA EMANUELE MULLER - OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA NEVES DE 

MENDONÇA MEIRA - OAB:15.818, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, KAROLINE DA SILVA PEREIRA - OAB:OAB/MT 20187-O, 

PEDRO VITOR MONTEIRO ARAÚJO - OAB:23317

 Vistos etc.,

De início, anota-se que não foi realizado o estudo psicossocial com as 

partes conforme decisum de fls. 606, em razão da não localização dos 

envolvidos nos endereços constantes dos autos, assim como das 

tentativas frustradas em estabelecer contato telefônico (fls. 617 e 

618/649).

Diante dessas circunstâncias e, sobretudo, a falta de colaboração das 

partes em influir nos autos após as tentativas frustradas de contato pela 

equipe multidisciplinar, aliada a desistência na oitiva das testemunhas pela 

requerida e consequente homologação pelo Juízo deprecado (fl. 655) 

declaro encerrada a produção a instrução processual.

Desta forma, abra-se vista às partes para razões finais, no prazo 10 

(dez) dias, sucessivamente, iniciando-se pelo autor.

Em seguida, colha-se parecer ministerial, e tornem os autos conclusos 

para sentença.

Às providências.

Rondonópolis, 20 de janeiro de 2020.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 768406 Nr: 1435-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIZEU HATAMOTO DOS 

SANTOS, sayuri kettlyn mota hatamoto, GLADIS MARIA MOTA SANTOS, 

YURI PHELLIPE GONÇALVES HATAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 12.225

 Vistos etc.,

1. Ab initio, para fins de controle de metas estatísticas a serem cumpridas 

pelo Juízo, tarjem-se os autos com a etiqueta pertinente a Meta 2 do CNJ.

2. Outrossim, intime-se a inventariante para noticiar o atual andamento do 

feito sob Código 833382, em tramitação perante a 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentando, na mesma oportunidade, o competente plano de partilha, 

atentando-se que, à primeira vista, a companheira sobrevivente é meeira 

dos bens comuns e herdeira dos bens particulares, in casu, o imóvel 

constante dos autos (fls. 18/19), consoante decisum de fls. 80/82, cujo 

entendimento em sentido contrário poderá ser infirmado com o deslinde da 

ação de conhecimento suprarreferida.

Aportando aos autos o quanto necessário, abra-se vista aos herdeiros 

Yuri e Sayuri para, querendo, se manifestem em 05 (cinco) dias, 

atentando-se, inclusive, quanto a necessidade de regularização da 

representação processual desta última.

3. Empós, independentemente de manifestação, colha-se parecer 

ministerial.

4. Por fim, ouça-se o Fisco Estadual para fins do disposto no art. 638, do 

CPC e renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 406697 Nr: 2418-41.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGOM, MFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS, OMDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR SENA NOGUEIRA 

LUNA - OAB:21.762/O, MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - OAB:22704-0, 

RIVELINO LUCIO DE RESENDE - OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 Vistos etc.,

1. Prima facie, desentranhe-se o pedido de liquidação de sentença 

encartado às fls. 411/418 e devolva-o ao subscritor, a fim de que promova 

a apuração do quantum debeatur em apartado, consoante deliberado à fl. 

400.

2. Lado outro, uma vez atendido o quanto disposto à fl. 400, item ‘3’, à luz 

do petitório de fls. 419/423, proceda-se na forma deliberada no item ‘4’ do 

r. comando decisório.

Na mesma oportunidade, intime-se o executado para proceder ao 

pagamento das custas apuradas às fls. 407/408 (item ‘6’ do aludido 

decisum).

3. Sem prejuízo, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário o competente mandado 

de retificação do registro de nascimento objeto do pleito inaugural.

 4. Ultimadas as providências, tornem-me conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 722148 Nr: 3166-97.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCODS, RCODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA KAROLINE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:21756/O, ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Malgrado a parte exequente tenha sido devidamente intimada via causídico 

para dar regular andamento ao feito, com o intuito de evitar futura arguição 

de nulidade, intimem-se pessoalmente os exequentes (fl. 84) para, no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, cumprir o quanto determinado no 

decisum de fl. 95, sob pena de extinção.

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal dos exequentes por razões 

alheias a alteração de endereço, determino que sejam intimados via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 845006 Nr: 10015-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DE FREITAS CARDOSO, THIAGO MONTEIRO 

RAVAGNANI CARDOSO, PAULA ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO ALVES CARDOSO, 

RHANIEL CESAR DE FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA FREITAS 

FARIA ARAUJO - OAB:16.769, GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24589/O, JULIO TARDIN - OAB:4479, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT 3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,1. Sopesando-se que a inventariante não se desincumbiu a 

contento das deliberações lançadas à fl. 136, datada de 17 de setembro 

de 2018, previamente a sua remoção ex officio (art. 622, II, do CPC), 

determino a sua intimação, pela última vez, a fim de que seja apresentado 

o plano final de partilha, bem como os seguintes documentos, no lapso 

impreterível de 20 (vinte) dias, quais sejam: a) CCIR expedida pelo INCRA, 

devidamente atualizada e autenticada, relativamente as propriedades 

rurais objeto da inventariança; b) certidão negativa de testamento, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, com a finalidade de 

averiguar a existência de outro (s) testamento (s) público (s) 

eventualmente desconhecido (s); c) certidões negativas de débito 

municipal, estadual e federal em nome do de cujus, de todas as urbes e 

unidades federativas onde os bens se raiz estão situados; d) Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD acompanhado do respectivo 

comprovante de recolhimento ou declaração de isenção do r. tributo; e) 

cópia dos documentos pessoais do autor da herança; f) documento 

comprobatório dos direitos autorais citados à fl. 60-verso, item ‘13’, bem 

como CRLV do veículo apurado nos autos, acaso pretenda a sua 

transmissão no presente feito.Ademais, a representante do espólio deverá 

incluir no acervo partilhável os numerários depositados nos autos (fl. 229), 

assim como providenciar o cumprimento do decisum de fl. 234, 

apresentando a certidão de matrícula atualizada dos imóveis constantes 

no item ‘12’ do testamento (lotes de fls. 141/143).(...)3. Ainda, 

considerando-se que a manifestação de fls. 270/273 não apresentou 

qualquer questão apregoada no art. 627, do CPC, podendo, aliás, os lotes 

atinentes ao item ‘12’ ser submetidos a sobrepartilha, acaso ausente a 

comprovação da propriedade alhures perquirida e, estando a certidão de 

matrícula do imóvel sob RGI nº. 40.438 encartada às fls. 256/257, 

inexistem questões a serem expurgadas(...)Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 725091 Nr: 6051-84.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443-OABMT, Wanessa Morais Santos - OAB:19453-OABMT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III e IV do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito. 
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Dê-se baixa em eventual mandado de prisão em aberto.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.P. I. 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 746470 Nr: 5875-71.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOB, LGOB, LDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, incisos III, IV e VI do CPC.Proceda-se à transferência dos 

valores penhorados à fl. 64, conforme determinação exarada à fl. 

110.Oficie-se à C. E. F., solicitando-se o desbloqueio de eventuais valores 

efetivados por força de precedente comando judicial exarado neste 

processo. Sem custas e honorários, face a gratuidade da justiça 

precedentemente deferida.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as ba ixas est i la res .Not i f ique-se o  Parquet .P.  I . 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 352473 Nr: 7515-27.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 Vistos etc.,

 De início, ressalto que o Sistema RENAJUD é apenas uma ferramenta 

eletrônica que possibilita a efetivação de ordens judiciais de restrição de 

veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, em tempo real, não abarcando a penhora, pois esta pressupõe 

o início do ato expropriatório cuja eficácia se inicia com a apreensão do 

bem, o que não será possível via online.

 Desta forma, consoante manifestação de manutenção da restrição na 

modalidade circulação veicular de fl. 166/167 intime-se o exequente para 

requerer o que de direito ao regular prosseguimento do feito, indicando de 

forma clara e precisa sua pretensão, não sendo suficiente requerimento 

de suspensão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (CPC, 

485, III).

Na oportunidade, deverá esclarecer o recebimento dos valores em conta, 

consoante ofício encaminhado às fls. 175/176, com a consequente 

atualização do débito e abatimento do quantum auferido até o momento.

 Mantendo-se inerte com o escoamento do prazo, considerando ser 

prescindível a intimação pessoal de advogado em causa própria (STJ, 

REsp 218.284/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/02/2001, DJ 07/10/2002; TJMG – AC 10338110042433001 

MG, Relator Wanderley Paiva, Dt Julgamento: 05/06/2013, 11ª Câmara 

Cível, Dt de Publicação 10/06/2013 e TJSP, Agravo de Instrumento nº 

2024047-82.2015.8.26.0000, São Paulo, 25ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. Claudio Hamilton, Dt do julgamento: 26/03/2015), tornem-me 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733348 Nr: 13369-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES 

- OAB:OAB/MT13249

 Vistos etc.,

 Ab initio, autorizo o levantamento do numerário disponível em conta judicial 

(fl. 152), a ser revertido em favor do exequente, consoante dados 

bancários cuja titularidade pertence ao patrono devidamente constituído e 

com poderes para tanto (fl.28).

Doravante, intime-se via DJE para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

o regular andamento do processo, requerendo o que direito, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.

Após, conclusos.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 448204 Nr: 3383-14.2011.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGNA DE FATIMA 

PEREIRA - OAB:75198, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199, 

FABRIZZIO ROGER DE CARVALHO RUSSI - OAB:75193

 Vistos etc.,

 A par da certidão negativa de fls. 211, intime-se, via DJE os patronos 

cadastrados no sistema (fl. 187) para promover o regular andamento do 

processo, requerendo o que direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertidos de que deverão acompanhar e promover o necessário a 

marcha processual em eventual missiva junto ao juízo deprecado, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Na oportunidade, deverá instruir o processo com a memória discriminada e 

atualizada do montante, inclusive o abatimento de valores já recebidos no 

curso do processo (fl. 193).

Após, conclusos.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 297875 Nr: 655-78.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE COELHO DUARTE - 

OAB:13703/MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERREIRA CAJANGO - 

OAB:478-MT

 Vistos etc (...)Por sua vez, em harmonia as questões acima expostas, 

notadamente em razão de o imóvel encontrar-se na esfera de domínio de 

terceiro estranho a demanda, torno sem efeito a penhora de fls. 28/29. III. 

Por fim, entendo que o petitório de fls. 153/154 resta prejudicado, em 

razão das considerações antes elencadas. Sem prejuízo, repisa-se que 

deverão os interessados regularizar o titulo translativo do imóvel, seja 

amigavelmente ou nas vias ordinárias e medidas autônomas cabíveis à 

espécie, para só então buscarem a tutela jurisdicional relativa a hasta 

pública.No mais, em que pese a notícia de venda do r. imóvel, anota-se 

que a exequente deixou de comprovar suas alegações, sendo que a 

fotografia derradeira não tem o condão de corroborar as assertivas. Ao 

ensejo, ressalto que é ônus da parte interessada corroborar em juízo suas 
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asserções, não o Poder Judiciário diligenciar a fim de produzir a prova 

com o fim de confirmar as alegações levantadas. Isto posto, invocando o 

princípio da Cooperação e boa-fé processual (CPC, arts. 5º e 6º), dê-se 

vista às partes pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para que se 

manifestem sobre o presente decisum, esboçando de forma clara e direta 

como pretendem alcançar o bem da vida, sob pena de extinção do 

processo.Não havendo propostas concretas à solução do litígio ou acaso 

não aceita pela interessada, renove-se a vista à exequente para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerer o que de direito ao regular andamento do 

processo, atentando-se a ordem de preferência legal disposta no art. 835 

do CPC e, acaso sobrevenha pedido de penhora de imóveis, deverá vir 

acompanhada da respectiva certidão de matrícula em nome do executado, 

que, à propósito, poderá ser requerida por qualquer pessoa perante o 

cartório, sem justificar o motivo, uma vez que a consulta é pública, sob 

pena de extinção o processo por ausência de pressupostos de validade e 

r e g u l a r  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  p r o c e s s o . I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 381500 Nr: 9730-39.2006.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF, LSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 Vistos etc.,

Certifique-se o transito em julgado, se for o caso e, em seguida, 

promova-se o traslado de cópias do decisum de fls. 549/550, bem como 

dos documentos de fls. 378, 435/436, 542/548, para os autos de nº. 

3252-10.2009.811.0003 - 420974.

 Por fim, promovo baixa na restrição veicular lançada lançada à fl. 436 

(antiga fl. 434), junto ao sistema Renajud, consoante extrato anexo.

Sem prejuízo, autorizo a substituição de eventual documento por cópia, em 

05 (cinco) dias e, em seguida, se nada requerido, arquive-se, com as 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 794337 Nr: 12071-23.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPTDS, AGPTDS, DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMARA FERREIRA - 

OAB:22875/O, TAINARA FRANCISCA DE SOUZA - OAB:21948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MACEDO GOMES 

SILVA - OAB:OAB/SP 153.947

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, incisos III, IV e VI do CPC.Sem custas e honorários, face a 

gratuidade da justiça precedentemente deferida.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Notifique-se o Parquet.P. I. 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 277930 Nr: 1665-31.2001.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEICAO JUSTINIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA BISPO, CARMELITA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT, Patrícia Pimentel Lopes - OAB:23260/O, PAULO 

HENRIQUE MAIA DE MELO - OAB:24134-BA, ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:11922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIARA CAROLINE DA SILVA 

GUILHERME - OAB:23069/O, Patrícia Pimentel Lopes - OAB:23260/O, 

ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O, THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA - OAB:11922/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR a 

morte presumida de MANOEL FERREIRA BISPO, ocorrida na data provável 

de 19/10/1983 e DETERMINAR a sucessão definitiva, na esteira dos arts. 

6º e 38, do Código Civil. Conseguintemente, por força do Princípio Tempus 

regit actum, reportando-me ao pedido manejado às fls. 144/145, em 

atenção ao disposto no resilido art. 1.165, do CPC/73 e, preenchidos os 

requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros maiores e capazes, 

com partilha consensual sobre o patrimônio inventariado, CONVERTO de 

ofício o presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO, 

dispensando-se, por corolário, a apuração de questões tributárias 

(pagamento ou isenção do ITCMD) no bojo dos autos, na forma do art. 659, 

§2º e 662, do CPC.Procedam-se as devidas retificações.Mantenho no 

encargo de inventariante a Sra. CONCEIÇÃO JUSTINIANA FERREIRA, 

independentemente de termo.Posto isso, HOMOLOGO a partilha relativa ao 

bem deixado pelo falecido MANOEL FERREIRA BISPO, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.Via de consequência, cumprindo as 

exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Sem custas, eis que as partes 

militam sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Honorários 

inaplicáveis à espécie.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha, consoante esboço apresentado às fls. 

155/158.Outrossim, a teor dos numerários constantes dos autos (fls. 198 

e 219/221), a título de FGTS/PIS/PASEP, expeça-se alvará, (...). Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessários aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Decorrido 

o prazo recursal, oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente a fim 

de que se cumpra o determinado no inciso IV do art. 9º, do Código Civil, 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 272142 Nr: 4431-91.2000.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZE NAIR QUEIROZ COSTA, AUREO CANDIDO DA 

COSTA JUNIOR, MARCOS ANTONIO BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ, 

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE 

QUEIROZ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO FERREIRA DE QUEIROZ, MANOEL 

LITO DA SILVA DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE FRANCISCA MARANHAO 

DE Q ALMEIDA - OAB:, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:14553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorly Maria Costa Daltro - 

OAB:4108/0 MT

 Vistos etc.,1. Prima facie, ante a concessão da reserva de bens ventilada 

às fls. 771/772, no quantum de R$ 218.340,52 (duzentos e dezoito mil 

trezentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), visando aferir a 

higidez e atualidade do r. provimento, efetivei consulta junto ao Sistema 

Apolo e PJe, bem como ao sítio eletrônico do TJMT, concluindo-se que o 

suposto credor quedou-se inerte em promover a ação de cobrança 

competente perante a via ordinária. Neste particular, depreende-se que o 

credor deixou de ajuizar a demanda no trintídio posterior ao deferimento da 

r. medida cautelar, datada de 07/04/2017 (fls. 771/772).(...) Na confluência 

destes argumentos, DECLARO a caducidade da reserva de bens antes 

conferida, o que faço com fundamento no art. 1.997, §2º, do CC e art. 668, 

I, do CPC, eis que não iniciada a ação de cobrança do suposto crédito 

perseguido via habilitação em tempo hábil.Dito isto, tenho que inexiste 

qualquer óbice ao deslinde do feito, respondendo os herdeiros .(...)2. Lado 

outro, no que tange a manifestação vertida às fls. 839/841, sopesando-se 

que sobressai o interesse em apurar o levantamento integral dos TDA’s e, 

a fim de garantir a lisura das autorizações franqueadas no bojo dos autos, 

a par da ausência de informação quanto ao cumprimento da determinação 

emanada às fls. 585/586, visando, ainda, corroborar o levantamento 

integral dos títulos a que alude os alvarás de fls. 697/704, aptos a 
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esvaziá-las, acolho o pedido.Destarte, oficie-se a Caixa Econômica 

Federal, solicitando que se digne em noticiar a existência de Títulos da 

Dívida Agrária (TDA) pendentes de resgate em nome de DONATO 

FERREIRA DE QUEIROZ (CPF 013.716.142-53 e/ou 482.387.751-91(...).Em 

caso de inércia, repise-se as providências deliberadas à fl. 817.Aportando 

aos autos a resposta, intime-se a parte interessada para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, reiterando-se, desde já, que os 

únicos valores pendentes de levantamento nos autos são alusivos ao 

extrato emitido via SisconDJ (fl. 818.3. Ultimadas as providências, 

renove-se a conclusão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745555 Nr: 5295-41.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 VISTOS.

1. Indefiro o pedido de pesquisa perante o cartório de registros de imóveis 

em busca de bens aptos à constrição (fl. 128) uma vez que se trata de 

diligência incumbida à parte exequente.

Registre-se que a Exequente não demonstrou a impossibilidade em 

diligenciar perante a serventia competente com vistas à angariar referida 

informação, bem como a eventual negativa por parte do Tabelião.

 Com efeito, não se trata de matéria afeta à reserva de jurisdição de 

maneira que qualquer pessoa pode requerer Certidão atualizada de bens, 

sem justificar o pleito, uma vez que a consulta é pública (Lei 6.015/73, art. 

17).

Ainda, registro que eventual pedido de isenção de taxas cartorárias 

haverá de ser postulado perante a Diretoria do Fórum da comarca eis que 

se trata de matéria afeta à competência administrativa referente ao foro 

extrajudicial.

Não é demasiado ressaltar que compete à parte promover as diligências 

no sentido de fornecer ao Poder Judiciário os meios necessários para a 

efetiva e célere entrega da prestação jurisdicional.

Assim, abra-se vista dos autos à parte exequente para que requeira o que 

de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 732781 Nr: 12912-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE MILHOMEM MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAIMUNDO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, MARIELE DE LIMA 

MUNIZ - OAB:8.943/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:MT/12.219-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. De início, abra-se vista dos autos a inventariante para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, instruir o feito com os seguintes 

documentos: a) CCIR expedida pelo INCRA, devidamente atualizada e 

autenticada, relativamente as propriedades rurais objeto da inventariança; 

b) comprovante de quitação do tributo causa mortis; c) cópia dos 

documentos pessoais dos sucessores e respectivos consortes, em 

sendo o caso, eis que documentos indispensáveis ao deslinde da 

presente ação.

Ainda, ante a cessão de direitos firmada às fls. 85/87 pelos herdeiros e 

cônjuge supérstite, relativamente ao imóvel de matrícula nº. 6.863, 

esclareça a parte autora quanto a disposição contida no esboço de 

partilha encartado às fls. 173/183, haja vista a pretensão em conferi-lo a 

Marileide Milhorem Moraes (fl. 180, item ‘2.1.7’).

 Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a inventariante, bem como via 

publicação oficial para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

conferir cumprimento as disposições suprarreferidas, sob pena de 

extinção (art. 485, IV, do CPC).

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, por razões alheias a alteração 

de endereço (art. 274, parágrafo único, do CPC), determino sua intimação 

por edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, IV, do CPC). Prazo do edital: 20 (vinte) 

dias.

2. Outrossim, considerando-se que o saldo dos emolumentos poderá ser 

relegado a prévia expedição do quanto necessário aos interessados, o 

que não impede o prosseguimento do feito, tornem os autos ao Ministério 

Público para fins do disposto no decisum de fl. 204, item ‘1’.

3. Sem prejuízo, ouça-se o Fisco Estadual para fins do art. 638, do CPC, 

sobretudo considerando-se que o monte partível excede o permissivo 

legal constante do art. 664, do mesmo Codex.

4. Ultimadas as providências, tornem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002627-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. O. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: ITAYBELLY RAISSA DIPERRO OLIVEIRA (d. n. 24/06/2005), 

menor, representado por sua genitora, MYSLAYNNE DIPERRO, brasileira, 

solteira, do lar, portadora do RG n.º 23704187 SSP/MT, inscrita no CPF/MF 

045.118.851-92. PARTE REQUERIDA HILTON PINHEIRO DE OLIVEIRA. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1008950-96.2017.8.11.0003 - PJE 

– FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA HILTON PINHEIRO DE 

OLIVEIRA, brasileiro, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 

4.376,72 (quatro mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e dois 

centavos), sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor da dívida, nos termos do art. 523, do CPC. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte 

acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que 

cumpra o acordo e contribua com os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local incerto e 

não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 22 de 

janeiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002092-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI OAB - MT11259/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MARIA OZANIRA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002092-27.2020.811.0041 Vistos. Designo o dia 

20/02/2020, às 14h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte interessada informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 
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recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001506-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER POLLEFRONE-ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER POLLEFRONE OAB - 937.744.008-49 (REPRESENTANTE)

TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI OAB - MS5758 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO REYNALDO PALAZZI JUNIOR OAB - SP128126 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME NORDER FRANCESCHINI OAB - SP200118 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEOVANE DE OLIVEIRA BAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002092-27.2020.811.0041 Vistos. Designo o dia 

20/02/2020, às 14h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte interessada informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048681-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL MENEZES GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLI APARECIDA DE MEDEIROS CARDOSO OAB - SP117454 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL CARDOSO ORDONES OAB - SP380880 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S P DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CAPATO JUNIOR OAB - SP144470 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048681-14.2020.811.0041 Vistos. Designo o dia 

20/02/2020, às 15h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte interessada informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1049716-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGIA ADMINISTRADORA DE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DESTRO LOCKS OAB - SC27702 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DESTRO LOCKS OAB - SC17539 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. GIACOBBO- EIRELI - ME (REQUERENTE)

CLEMAR CELSO GIACOBBO (REQUERENTE)

THIAGO ARRUDA DIAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 104716-09.2020.811.0041 Vistos. Designo o dia 

20/02/2020, às 15h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte interessada informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047888-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS OAB - MS20273 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ABEL DOVAL CARAMES (TESTEMUNHA)

JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1047888-75.2019.811.0041 Vistos. Designo o dia 

20/02/2020, às 16h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte interessada informar ou intimar 
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a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001937-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001937-24.2020.811.0041 Vistos. Designo o dia 

20/02/2020, às 16h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte interessada informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048959-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGALLI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ORIGENES LUZ JUNIOR OAB - SC24764 (ADVOGADO(A))

LAERCIO MACHADO JUNIOR OAB - SC11792 (ADVOGADO(A))

JONATHAN MACHADO DO NASCIMENTO OAB - SC25848 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERQUES FRANCISCO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

ELIANE RODRIGUES DE AZEVEDO (REQUERIDO)

RICARDO GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que, embora devidamente 

intimada através do DJE n. 10.609, de 30/10/2019, a parte autora não 

promoveu o recolhimento das custas judiciais desta carta precatória. 

Diante disso e impulsionando a presente, intimo a parte interessada para 

comprovar o recolhimento das custas judiciais em 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da carta precatória independentemente de 

cumprimento, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051757-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRY LYONS OAB - RJ092349 (ADVOGADO(A))

DANIEL LYONS OAB - RJ118911 (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA OAB - RJ080687 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10.617, de 11/11/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. xxxxx, impulsionando a 

presente, intimo a parte autora para recolher as custas judiciais em 05 

(cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048047-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO PENA OAB - 604.242.818-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TINOCO MACIEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

comprovou o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, conquanto 

devidamente intimada através do DJE n. 10.608, de 29/10/2019. Diante 

disso e em atendimento ao despacho de id. 25444319, impulsionando a 

presente, intimo a parte autora para recolher as custas judiciais em 05 

(cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027836-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCOESTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1027836-58.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão negativa 

de diligência subscrita pelo oficial de justiça (id. 24891127), dando-se 

ciência da presente ao juízo deprecante. Com a manifestação, 

imediatamente conclusos. Decorrido o prazo assinalado sem 

pronunciamento, certifique-se e devolva-se a presente à Comarca de 

origem, no estado em que se encontra, observando no que couber os 

termos do art. 393 da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002357-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BARRIGUELLA NETO (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002357-29.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça e a petição 

inicial. Apresentados tais documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da 

presente como mandado e, após, devolva-se à Comarca de origem 

mediante a adoção das providências pertinentes. Os valores e dados 

alusivos a quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser 

c o n s u l t a d o s  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). Decorridos 30 

dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem no 

estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da CNGC/MT, 

observadas as formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002405-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO POLIEDRO SOCIEDADE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO GRECO OAB - SP119729 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO VEZARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002405-85.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002409-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOSS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO KUHNEN OAB - SC5431 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Thiago Alves da Silva (REQUERIDO)

Célia Alves Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

CDN COMERCIO E SERVICOS VEICULARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002409-25.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006466-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA MATA NAKUMO (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CORDEIRO (EXECUTADO)

JET MAX COMERCIO MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o executado JOÃO PAULO DA MATA NAKUMO para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o recurso de embargos 

de declaração oposto pelo exequente (Id. 28102530). Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009625-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINEL ALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAR PATRONO DAS PARTES REQUERENTES, DR. LEONARDO 

FERREIRA DA SILVA E DR. JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA, PARA 

QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001121-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DRª KAROLINE DA SILVA 

PEREIRA, PARA QUERENDO MANIFESTAR DA PETIÇÃO, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002810-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO REIS COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002810-46.2017.8.11.0003. AUTOR(A): JOAO DO REIS COSTA OLIVEIRA 

RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTO 

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006466-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA MATA NAKUMO (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CORDEIRO (EXECUTADO)

JET MAX COMERCIO MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTO. Intime-se o executado JOÃO PAULO DA MATA NAKUMO para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o recurso de embargos 

de declaração oposto pelo exequente (Id. 28102530). Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009120-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES ALVES PEQUENO (EXECUTADO)

LURDES ALVES PEQUENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. Transitada em julgado a 

sentença, encaminhem-se os autos a Central de Arrecadação e 

Arquivamento, nos termos do Provimento nº 20/2019. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005571-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO N. º 1005571-79.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por MIGUEL JORGE SOARES DE OLIVEIRA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que é pequeno produtor rural e 

possui uma gleba de terras denominada “Fazenda Paraíso”, com área de 

238,85 hectares, que é voltada apenas para criação de bovinos, 

dispondo, atualmente, de um pequeno rebanho de 18 reses. Informou que, 

no primeiro semestre do ano de 2018, tomou conhecimento, por meio de 

seu contabilista, da Notificação de Aviso de Cobrança nº 

361059/1624/101/2018, expedida pela SEFAZ, que lhe impôs multa no 

importe de R$ 111.739,68, em razão do não cumprimento da Notificação 

para a entrega de EFD - Escrituração Fiscal Digital nº 

314206/1624/101/2017, referente ao período de 01/2016 a 12/2016, da 

qual ele e seu contador jamais tiveram conhecimento. Esclareceu que o 

contabilista somente tomou conhecimento do aviso de cobrança quando 

acessou o sistema com a finalidade de retirar certidão negativa, na data 

de 24/05/2018. Asseverou que, diante da ausência de notificação regular, 

ficou impedido de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório, razão 

pela qual, após tomar conhecimento, apresentou pedido de Revisão de 

Lançamento, o qual, no entanto, foi inadmitido. Alegou que nunca esteve 

obrigado a entregar a EFD, quer seja pela ausência de movimentação 

financeira atrelada a sua Inscrição Estadual no ano de 2016, quer seja 

pela ausência de imposição legal. Ressaltou que o pequeno produtor rural 

passou a ser obrigado a entregar a EFD somente a partir de 1º de janeiro 

de 2019, por força do Decreto nº 1.724, de 04 de dezembro de 2018. 

Sustentou, ainda, que as multas impostas em seu desfavor pelo Governo 

do Estado, por meio da SEFAZ, são indevidas, haja vista que a celeuma 

refere-se ao ano de 2016, quando não havia disposição legal que o 

obrigasse entregar a EFD. Acrescentou que a sua Inscrição Estadual foi 

suspensa por omissão de entrega de EFD e que está na iminência de 

sofrer protesto e ter o seu nome inserido no rol dos maus pagadores (SPC 

e SERASA), tudo devido ao equívoco cometido pela SEFAZ. Assim, 

requereu a concessão de tutela de urgência para: a) suspender os efeitos 

da Notificação de Cobrança nº 361059/1624/101/2018 e sustar a 

cobrança do DAR – ICMS multa acessória – referentes aos meses de 

janeiro a dezembro de 2016, pela não entrega de EFD, no valor de R$ 

111.739,68; b) determinar a emissão de certidão positiva com efeitos de 

negativa e a liberação da inscrição estadual nº 13.338.843-3; c) 

determinar que a SEFAZ se abstenha de incluir o seu nome no rol de 

inadimplentes e levar o débito discutido a protesto em cartório. Requereu, 

ainda, concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 20344891). 

Determinou-se a intimação do autor para juntar cópia das suas últimas 

declarações de imposto de renda, a fim de comprovar a insuficiência de 

recursos para pagamento das custas processuais (Id. 20940037). O autor 

apresentou cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda 

e reiterou o pedido de justiça gratuita (Id. 21189934). A contadora do Juízo 

apurou o valor das custas inicias (Id. 23151518), conforme determinado 

no Id. 21586756. A decisão de Id. 23486395 indeferiu o pedido de 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinou a 

intimação do autor para comprovar o recolhimento do valor das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O autor juntou a 

guia e o respectivo comprovante de pagamento das custas de distribuição 

(Id. 23783802). O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 

23793771). O autor opôs embargos de declaração alegando a ocorrência 

de contradição na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id. 

24492206). O recurso foi rejeitado pela decisão de Id. 25510972. O autor 

requereu a desistência da ação (Id. 27105754). É relatório. Decido. Na 

hipótese dos autos, o requerido não apresentou contestação, sendo, 

portanto, desnecessário o seu consentimento, nos termos do artigo 485, § 

4º do Código de Processo Civil. In verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação”. Com essas considerações e com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Condeno a parte autora no pagamento 

das custas processuais, nos termos do artigo 90 do CPC. Incabível a 

condenação em honorários, tendo em vista que não houve qualquer 

manifestação da parte requerida. Transitada em julgada a sentença, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000808-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LIMA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO OAB - MT22064/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS OAB - MT3677/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000808-35.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SEBASTIAO LIMA LOPES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

VISTO Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 5 dias. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 4 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014439-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRA MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. º 1014439-46.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 622 de 812



cumprimento provisório de sentença promovido por DELVIRA MOREIRA 

DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, objetivando a implantação do benefício concedido na 

sentença proferida nos autos de nº 1001243-43.2018.8.11.0003. Informa 

que a referida ação foi julgada procedente para determinar que o INSS 

implante, no prazo de 30 (trinta) dias, pensão por morte em favor da 

autora, a partir de 18/10/2016. Alega que o INSS injustificadamente deixou 

de cumprir a ordem judicial, pois até o momento não implantou o benefício 

que, inclusive, possui caráter alimentar. Assim, requer seja determinado 

ao INSS que cumpra integralmente o comando judicial inserto na sentença 

em vigor, promovendo a implantação do benefício, no prazo máximo de 10 

(dez) dias (26083061). Em atendimento ao despacho de Id. 26489314, 

certificou-se que o recurso de apelação ainda não foi julgado. É o 

relatório. Decido. A requerente busca o cumprimento provisório da 

sentença proferida nos autos da ação nº 1001243-43.2018.8.11.0003. 

Conforme se extrai do sistema PJE, a mencionada ação foi julgada 

procedente em 30/01/2019, para “o fim de determinar que o réu implante, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a pensão por morte em favor da autora, a 

partir de 18/10/2016”. Segundo a autora, ora exequente, o benefício ainda 

não foi implantado, razão pela qual apresentou o presente cumprimento 

provisório. O artigo 520 do Código de Processo Civil prevê: “O 

cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido 

de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento 

definitivo”. Assim, o requerimento de cumprimento provisório de sentença 

pressupõe a existência de uma sentença impugnada por recurso 

desprovido de efeito suspensivo. No caso, a sentença objeto do pedido de 

cumprimento provisório foi alvo de recurso de apelação que, conforme 

previsto no artigo 1.012 do CPC, tem efeito suspensivo, como regra. O 

parágrafo 1º do aludido artigo estabelece as hipóteses em que a sentença 

começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, vejamos: 

“§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos 

imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão 

ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem 

resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV 

- julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, 

concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição”. Como se 

vê, dentre as hipóteses em que a sentença produz efeitos logo após a 

sua publicação esta a confirmação ou concessão de tutela provisória, a 

única aplicável ao caso dos autos. Ocorre que a sentença em questão 

não confirmou nem concedeu tutela de urgência. Oportuno esclarecer que 

o benefício previdenciário não se confunde com a prestação de alimentos 

prevista no artigo 1.012, §1º, II, do CPC. Portanto, não é cabível o 

cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da ação nº 

1001243-43.2018.8.11.0003, uma vez que o recurso interposto contra 

esta sentença não é desprovido de efeito suspensivo e não houve 

confirmação nem concessão de tutela de urgência, carecendo a 

exequente, portanto, de interesse processual. Nesse sentido, anoto que o 

interesse processual sobre a faceta da adequação dispõe que para cada 

tipo de pedido há determinado meio processual adequado, de modo que 

deve haver adequação entre a via eleita e o que se pretende. In casu, 

conforme demonstrado, não há título executivo que justifique o interesse 

processual da exequente em promover a presente demanda, pelo que o 

indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe. Nesse sentido é 

a jurisprudência: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA 

DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE CONCEDE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. 

APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 

Verifica-se, da análise da sentença de fls. 374/393, proferida nos autos 

do processo 2003.38.00.018902-0, que o INSS foi condenado a conceder 

ao exequente (apelante) o beneficio da aposentadoria por tempo de 

serviço/ contribuição proporcional desde a data do requerimento 

administrativo, em 30/04/1997. Da sentença foram interpostas apelação 

pelo INSS e apelação adesiva pela parte autora, recebidas no duplo efeito 

(fl. 435). 2. Seria cabível a execução provisória do julgado que decide pela 

implementação de benefício previdenciário, desde que tivesse sido 

concedida a antecipação da tutela requerida e a apelação recebida 

apenas no efeito devolutivo (TRF-1, AC 0014430-15.2015.4.01.9199, Rel. 

Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira Turma, 

e-DJF1 30/03/2016). No entanto, no presente caso, da sentença (no 

processo de conhecimento) que concedeu o beneficio previdenciário 

foram interpostas apelação pelo INSS e apelação adesiva pelo autor, 

recebidas no duplo efeito. Logo, correta a sentença que indeferiu a inicial 

e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ausente o interesse 

processual, não sendo possível a execução provisória. 3.Apelação da 

parte autora não provida. 4. "Somente nos recursos interpostos contra 

decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o 

arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, 

§ 11, do novo CPC" (enunciado Administrativo STJ nº 7). (TRF-1 - AC: 

00160301620084013800 0016030-16.2008.4.01.3800, Relator: JUÍZA 

FEDERAL LUCIANA PINHEIRO COSTA (CONV.), Data de Julgamento: 

04/09/2017, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, 

Data de Publicação: 06/11/2017 e-DJF1). Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 485, I, e 330, III, ambos do CPC, INDEFIRO a petição 

inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários advocatícios, pois sequer houve a 

intimação/citação da parte contrária. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo. P. R. I. C. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006989-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1006989-52.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ALOIZO DA SILVA 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTO 

Considerando que o ato do INSS está baseado na legislação aplicável a 

espécie, eis que: "A cessação do benefício em comento obedece a 

determinação contida no art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei n. 8.213/1990, o qual 

estabelece a cessação automática do benefício de auxílio doença após o 

prazo de cento e vinte dias, cabendo ao segurado efetuar o pedido de 

prorrogação perante a autarquia: “§ 8º Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. § 9º Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei.” Considerando, ainda, que foi 

obedecido ao princípio da legalidade, INDEFIRO o pedido da parte autora e 

determino o arquivamento dos autos. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 21 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014058-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1014058-38.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO SILVIO 

PEREIRA REQUERIDO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONOPOLIS VISTO O autor requer seja reapreciado pedido de 

justiça gratuita. A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita está 

fundamentado. Assim, mantenho a decisão por seus próprios 

fundamentos. Intime-se o autor para recolher as custas em 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. RONDONÓPOLIS, daga do sistema. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000675-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FESTABRAVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES PINTO OAB - MT4738/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N° 1000675-56.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

anulatória de débito tributário ajuizada por FESTABRAVA COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA (antiga denominação social: Transporte Trevão 

LTDA) em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A autora atribuiu à causa 

o valor de R$ 29.409,17 (vinte e nove mil, quatrocentos e nove reais e 

dezessete centavos) (Id. 28160303). É o relatório. Decido. A Lei nº 

12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, 

a sua competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor 

de 60 salários mínimos, conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta em 

discussão na demanda não se inclui nas exceções previstas na 

mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta ação (R$ 29.409,17) 

encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência deste 

juízo. Oportuno mencionar que o artigo 5º, inciso I da Lei nº 12.153/2009 

prevê expressamente a possibilidade de as microempresas e as 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006, serem autoras nos Juizados Especiais 

Fazendários. A Resolução TJ-MT/OE nº 18, de 12 de dezembro de 2019, 

alterou a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, nos 

seguintes termos: UNIDADE JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA 1º JUIZADO 

ESPECIAL Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

mediante distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem 

como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei 

n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência. 2º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar os feitos de 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, 

de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária 

com o 1° Juizado Especial; bem como os feitos dos Juizados Especiais 

Criminais, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, e as 

cartas precatórias de sua competência. Como se vê, compete ao 1º 

Juizado Especial desta Comarca processar e julgar os feitos do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Com essas considerações, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor do 1º Juizado 

Especial desta Comarca. Remetam-se os autos para o 1º Juizado Especial 

de Rondonópolis. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 815269 Nr: 1310-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOVENIL MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, REGIANE CAROLINE ROESLER - 

OAB:23935/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOVENIL 

MESSIAS DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...)Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de 

fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor 

zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. 

Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 61992 Nr: 10445-96.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAUCHÃO MATERIAIS PARA CONSTRUCÕES 

LTDA, ANTONIO SANTOS DE LIMA, HILBERTO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY HENRIQUE DE 

OLIVEIRA SOUSA - OAB:25589/O

 Com essas considerações, ACOLHO a exceção de pré-executividade, 

para excluir ANTÔNIO SANTOS DE LIMA e HILBERTO ROGÉRIO DOS 

SANTOS do polo passivo desta execução fiscal, com fundamento no 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...).Com efeito, o simples fato 

de a execução fiscal não ter sido ainda satisfeita, apesar de significativo 

tempo de tramitação, desserve de fundamento para a extinção dos feitos, 

porque não há prazo temporal para o término da lide, salvo se o credor der 

causa a tanto.Assim, rejeito a alegação de prescrição do crédito tributário 

e prescrição intercorrente.(...) Com essas considerações, DETERMINO a 

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema 

Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, 

intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas dos devedores, 

intimando-os ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio dos devedores, sob pena de extinção da 

execução.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435646 Nr: 4314-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DA SILVA CABRAL & CIA LTDA, 

RAUL VIEIRA DE BARROS, DOMINGOS DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHANY PRISCILLA BORGES 

ROCHA - OAB:OAB/MT23504/O, ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT, Thiago Antônio Serafim da Silva - OAB:23871

 Com essas considerações, INDEFIRO o levantamento da restrição judicial 

que recaiu sobre o veículo do executado DOMINGOS DA SILVA CABRAL 

(fls. 70). Diante do parcelamento do débito, SUSPENDO o andamento da 

execução, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme requerido pelo 

exequente (fls. 213).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815269 Nr: 1310-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOVENIL MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, REGIANE CAROLINE ROESLER - 

OAB:23935/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, REGIANE CAROLINE ROESLER - 
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OAB:23935/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O 

representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760156 Nr: 13425-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA LINDINALVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca dos esclarecimentos periciais de fls. 

354/376, para querendo manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando 

o prazo da parte autora representada pelos advogados constituídos Dra. 

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754893 Nr: 10237-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CIRLEY NETO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca dos esclarecimentos periciais de fls. 

504/520, para querendo manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando 

o prazo da parte autora representada pelos advogados constituídos Dr. 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:OBA/MT 11.003-A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741557 Nr: 3034-06.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDA LUCIMAR WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca dos esclarecimentos periciais de fls. 

362/384, para querendo manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando 

o prazo da parte autora representada pelos advogados constituídos Dr. 

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - OAB:OAB/13.179 B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810676 Nr: 18124-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AFONSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca dos esclarecimentos periciais de fls.502/523 

, para querendo manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando o prazo 

da parte autora representada pelo advogado constituídos Dra. ATILA 

RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - OAB:15527, JONATAS 

RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747411 Nr: 6410-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIVAL SOUZA DOURADO, GILBERTO LUIZ INACIO, 

MARIA GERALDA PIRES DO NASCIMENTO, GERSON PEREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca dos esclarecimentos periciais de fls. 

444/467, para querendo manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando 

o prazo da parte autora representada pelos advogados constituídos Dr. 

ÁLVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736365 Nr: 15724-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARISTOTELES MORAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 140-v).Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 20 

de janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741548 Nr: 3028-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOLANGE CECILIA KANIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 56-v).Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 20 

de janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733799 Nr: 13715-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FELICIO ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por FELICIO ALVES 

GARCIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Apoio do SUS, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O 

advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença 

em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 92). Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748782 Nr: 7130-64.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUFIA PINTO DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por SUFIA PINTO 

DE AMORIM SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Assistente do Sistema 

Penitenciário, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fls. 46). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736041 Nr: 15459-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JANE DA SILVA SIENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 103-v).Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, terça-feira, 21 de 

janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734668 Nr: 14425-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 115).Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, terça-feira, 21 de 

janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734670 Nr: 14427-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANE MIRANDA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 106).Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, terça-feira, 21 de 

janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756459 Nr: 11144-91.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ENIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSE ENIO 

ALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual 

defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

(...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. O advogado da parte autora 

deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbências (fls. 41-v). Após, encaminhem-se os autos a 

CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446616 Nr: 1798-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCELO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15.121-A, DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Visto.

Trata-se de execução de sentença envolvendo as partes acima 

identificadas.

A parte executada satisfez a obrigação.

Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente ação de execução.

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754028 Nr: 9814-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO - COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, AG & S PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, GERALDO 

SILVA CAIXETA, ADELIO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 ).Com essas considerações, ACOLHO parcialmente o pedido formulado 

na exceção de pré-executividade proposta por UNIÃO COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e declaro a prescrição dos créditos 

tributários constituídos em 30/08/2009 e 01/07/2009 (vide páginas 06 e 

07).Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de 

decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, alterar a CDA 201411869, excluindo os fatos 

geradores prescritos.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, 

por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo 

(TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. 

D e s .  C r u z  M a c e d o ;  D J D F T E  0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 ;  P á g . 

162).Cumpra-se.Rondonópolis, terça-feira, 21 de janeiro de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 938369 Nr: 7511-96.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 813027 Nr: 534-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 VISTO

Intime-se a empresa OI S/A para se manifestar sobre a petição de fls. 191, 

em cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 317723 Nr: 5604-63.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE & CARVALHO, PAULINO 

CLEMENTE, DIVINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218.068 SP, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164.388 SP, JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:9652

 Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade 

proposta por PAULINO CLEMENTE, e determino o prosseguimento da 

execução.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Exclua do polo passivo o nome do 

executado DIVINO ALVES.Cumpra-se.Rondonópolis, quarta-feira, 22 de 

janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008604-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1008604-77.2019.8.11.0003. VISTO. AUSEC AUTOMAÇÃO 

E SEGURANÇA EIRELI ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo que celebrou com o requerido o 

contrato administrativo nº 2825/2014, em 17/10/2014, cujo objeto foi a 

“instalação de sistema de controle de ponto eletrônico, manutenção, 

fornecimento de materiais, locação de equipamento e ampliação de 

sistema e software de solução e gerenciamento de assiduidade das 

secretarias de Administração, Educação, Trânsito e Promoção e 

Assistência Social do município de Rondonópolis -MT”, com vigência inicial 

de 12 (doze) meses, porém, em razão de dois termos aditivos, foi 

prorrogado até 19/10/2017. Alega que, após a segunda renovação, o 

requerido começou a acumular um saldo de débito em relação ao contrato, 

deixando de pagar pelos serviços que vinham sendo prestados, razão 

pela qual, na data de 22/08/2017, foram protocolados os ofícios de nº 072, 

073 e 074/2017/AUSEC, perante a Secretaria de Administração, Secretaria 

de Educação e Gabinete do Prefeito, solicitando o pagamento dos 

atrasados em até 07 (sete) dias úteis, e informando que na hipótese de 

não pagamento os serviços iriam ser suspensos no dia 31/08/2017. 

Assevera que, no dia 05/09/2017, foram protocolados outros ofícios 

informando a suspensão temporária dos serviços a partir daquela data, 

bem como que no dia seguinte, 06/09/2017, o requerido encaminhou um 

e-mail questionando a interrupção do funcionamento dos sistemas, 

oportunidade em que esclareceu ao requerido que tal situação era 

decorrente da impossibilidade de manutenção do serviço ante a 

inadimplência do ente público. Ressalta que, mesmo sem receber a 

contraprestação devida, os equipamentos continuaram funcionando de 

modo “off-line”, capturando as marcações e armazenando-as 

internamente. Informa que em resposta à Notificação Extrajudicial 

encaminhada pelo ente público, no dia 06/09/2017, acerca da necessidade 

de restabelecimento do sistema objeto do contrato, protocolou uma 

contranotificação, em 14/09/2017, demonstrando a legalidade da 

suspensão dos serviços ante a inadimplência, com base nos artigo 77 e 

78, XV, da Lei n. 8.666/93, e ratificando a necessidade de pagamento do 

valor em aberto até o dia 18/09/2017, sob pena de suspensão total dos 

serviços contratados, com a desativação e desinstalação dos coletores 

de dados. Diz que apenas no dia 21/09/2017 os kits de coletores 

começaram a ser retirados e que, após receber uma solicitação do então 

Secretário de Gestão de Pessoas para prorrogar a retirada dos 

equipamentos para o dia 26/09/2017, suspendeu a retirada dos aparelhos. 

Sustenta que, no dia 27/09/2017, as partes se reuniram e o requerido se 

comprometeu a quitar todos os débitos que estavam em aberto, relativos 

ao período de janeiro a agosto de 2017, no total de R$ 335.823,78, de 

forma parcelada; além disso, as partes convencionaram em reduzir o 

percentual de 7,35% de cada item do contrato, para viabilizar a renovação 

do contrato. Afirma que continuou a prestar serviços em favor do 

Município por acreditar na promessa de que o contrato seria renovado e 

que chegou a encaminhar ofício solicitando a formalização da 

prorrogação, em 28/09/2017, porém não obteve retorno e, mesmo após o 

encerramento da vigência do contrato (19/10/2017), não houve 

manifestação expressa do requerido acerca da prorrogação. Aduz que 

encaminhou um novo ofício, no dia 09/02/2018, indagando sobre a 

renovação do contrato e indicando os valores que estavam em aberto 

quanto ao período de 01/04/2017 à 31/01/2018, contudo novamente não 

houve resposta, razão pela qual, em 28/02/2018, protocolou uma 

Notificação Extrajudicial informando que havia realizado o bloqueio de 

acesso a todos os usuários ativo do sistema, bem como que iria proceder 

com a desativação e desinstalação dos coletores de dados que estavam 

em funcionamento. Ademais, requereu o pagamento de todos os valores 

que estavam em aberto. Afirma que, no mês de junho de 2018, notificou o 

requerido outra vez, visando o recebimento dos valores de forma 

amigável, tendo o requerido quitado apenas 4 (quatro) notas fiscais, de um 

total de 13 (treze) notas fiscais que já haviam sido emitidas e 

protocoladas, referentes ao período em que o contrato ainda estava 

formalmente vigente. Acrescenta que o valor total devido pelo ente público 

requerido é R$ 246.891,10, considerando todo o período em que houve a 

prestação de serviço, inclusive, quando o contrato não mais se 

encontrava vigente e o serviço continuou a ser prestado em razão da 

promessa verbal de renovação. Ao final, requereu a procedência da ação, 

a fim de que o requerido seja condenado ao pagamento do valor de R$ 

246.891,10 (duzentos e quarenta e seis mil reais, oitocentos e noventa e 

um reais e dez centavos), relativo ao inadimplemento do contrato nº 

2825/2014 e posterior prestação de serviços sem contraprestação (Id. 

22467880). Citado, o requerido ofereceu contestação e arguiu a preliminar 

de incorreção do valor da causa, aduzindo que não reconhece os valores 

vindicados pela autora, pois são alusivos a serviços já pagos e, por outro 

lado, indevidos, já que posteriores ao término de vigência do contrato 

(19/10/2017). Em razão disso, requereu seja reduzido o valor da causa 

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no máximo. No mérito, disse que restou 
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claro a ausência de intenção do Município em prorrogar mais uma vez o 

contrato, e que a manutenção dos equipamentos nas unidades escolares 

pós-contrato, por si só, não implica em prorrogação tácita, especialmente 

porque a administração não se manifestou nesse sentido. Informou que 

voltou a realizar o controle manual através de folha ponto a partir do 

término do contrato. Alegou que a empresa autora busca receber valores 

que, em sua maioria, são referentes à datas posteriores ao término do 

contrato, porém nada lhe é devido neste particular, visto que após o 

vencimento do contrato não foi encaminho nenhum relatório ao Município 

sobre os registros e o sistema ficou bloqueado. Ademais, impugnou as 

notas fiscais e valores apresentados pela autora, bem os documentos de 

registro de ponto, e-mails, relatórios e ordens de serviço. Ao final, 

requereu o acolhimento da impugnação do valor da causa. Quanto ao 

mérito, pugnou pela total improcedência da ação (Id. 24974519). A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da 

inicial e refutando os argumentos da contestação (Id. 25492634). Na fase 

de especificação de provas, o requerido pugnou pelo depoimento pessoal 

do representante legal da autora e oitiva de testemunhas (Id. 26242382). A 

autora, por sua vez, requereu apenas a produção de prova testemunhal 

(Id. 26299343). É o relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA O requerido impugnou o valor dado à causa, dizendo 

que parte dos valores vindicados pela autora é referente à serviços já 

pagos, e a outra parte é indevida, uma vez que posteriores ao término da 

vigência do contrato (19/10/2017), quando a manutenção dos 

equipamentos nas unidades escolares decorreu de liberalidade da autora. 

Além disso, ressaltou que há valores atinentes a serviços não prestados, 

ante o bloqueio do sistema em várias oportunidades, conforme 

confessado (Id. 24974519, pág. 1/2). De acordo com o disposto nos 291 e 

292 do Código de Processo Civil, a toda causa deve ser atribuído um valor 

certo, que deve ser extraído do benefício econômico pretendido, não 

podendo ser aleatório do objeto da demanda. No caso, o valor da causa 

foi corretamente atribuído pela parte autora, uma vez que corresponde a 

soma dos valores que ele entende como devidos e busca receber. 

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor da demanda, 

não estando vinculado às teses posteriormente apresentadas pela 

defesa. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O valor da causa 

deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor da 

demanda, não estando vinculado às teses posteriormente apresentadas 

pela defesa. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 1360288 

RS 2010/0185260-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

26/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013) 

Posto isso, REJEITO a impugnação ao valor da causa ofertada pelo 

requerido. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

servirá para verificar se os valores cobrados pela autora são realmente 

devidos. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No 

caso em tela, o ônus da prova será na forma estabelecida nos incisos I e II 

do artigo 373 do CPC, ou seja, incumbe à autora a prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, e ao réu a prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. IV - DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DEFIRO a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal da parte autora, por serem necessárias 

para o julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de março de 2020, às 14h00min. 1) As testemunhas das 

partes deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 

4ºdo CPC). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC). 2) Intime-se a parte 

autora para prestar depoimento pessoal, advertindo-a de que o não 

comparecimento ou, comparecendo, se recusar a depor, será aplicada a 

pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). 3) Intimem-se as partes desta 

decisão, cientificando-as de que têm direito de pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão 

se torna estável. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007207-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO N. 

1007207-17.2018.8.11.0003 VISTO. MONICA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

ajuizou ação para concessão de benefício previdenciário por 

incapacidade em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

- INSS, aduzindo, em síntese, que possui 46 anos de idade e está incapaz 

devido doença ocupacional que causou uma tendinite aquileana CID 10 

M76.6, bursite do ombro CID 10 M75.5, outras sinovites e tenossinovites 

CID 10 M65.8. Relatou que lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença 

NB 600806577-1 no período de 21/02/2013 a 19/11/2013. Na sequência a 

parte autora requereu prorrogação do beneficio, qual foi indeferido Ao 

final, requereu o restabelecimento do auxílio doença e sua conversão em 

aposentadoria por invalidez ou a concessão do auxílio acidente. Citado, o 

requerido apresentou contestação momento em que alegou coisa julga, 

haja vista que o mesmo pedido já foi a parte autora pleiteou o 

restabelecimento do benefício na via judicial – Processo nº 

0003872-28.2014.4.01.3602, que tramitou perante o Juizado Especial 

Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis onde foi julgado 

improcedente o pedido. No mérito, rechaçou os argumentos apresentados 

pela autora, ressaltando que para a concessão do benefício por ela 

pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei 

previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes 

autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos 

formulados na exordial (id. 15244849). É o relatório. Decido. A autora 

busca a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o 

fim de ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria 

incapacitada para o trabalho em razão das sequelas advindas de esforço 

no âmbito do trabalho. No caso, aportou aos autos a informação de que a 

parte autora já havia ajuizado ação na Justiça Federal, postulando 

benefício por incapacidade em decorrência das mesmas lesões. A 

autarquia previdenciária trouxe aos autos cópia da sentença de 

improcedência, face à ausência de incapacidade (15244872). A sentença 

foi proferida em 25 de maio de 2017 e transitou em julgado em 12/09/2017 

(id. 15244866). A parte autora omitiu tais informações na inicial. 

Ressalta-se que a existência de demanda anterior já decidida por decisão 

transitada em julgado caracteriza coisa julgada, a teor do disposto no art. 

337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil: “Art. 337. Incumbe ao 

réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VII - coisa julgada; (...) § 1º 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa 

julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado. (...)” Portanto, entendo que, com base nos elementos fáticos 

probatórios, está configurada a coisa julgada, por haver uma identidade 

jurídica, ou seja, as duas ações objetivam, ao final, o mesmo resultado 

prático. Anoto que na esfera administrativa a autora recebeu benefício de 

auxílio doença (espécie 31) de 21/02/2013 a 19/11/2013, conforme extrato 

do CNIS (id. 15244854). Posteriormente, a autora formulou novo pedido de 

auxílio doença junto ao INSS, administrativamente, que foi indeferido em 

2013. Veja-se que em ambos os comunicados de decisão também consta 

a espécie “31”, o que indica que o benefício postulado tinha origem 

previdenciária (id. 1502016). Verifica-se, na hipótese, que a causa de 

pedir que embasou as duas ações é a mesma: tendinite. Na Justiça 

Federal foi constatada a ausência de incapacidade para o trabalho, razão 

pela qual a ação foi julgada improcedente em 25/05/2017. Nesta Justiça 

Estadual a ação foi ajuizada em 28/08/2018 e não consta nenhuma 

anotação de que exerceu atividade laborativa desde o último benefício de 

auxílio doença (espécie 31). O que se depreende da análise do caso é 

que a autora, não logrando êxito na esfera administrativa junto ao INSS 

para a concessão de benefício de origem previdenciária, tampouco na 
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esfera judicial, através da ação ajuizada junto à Justiça Federal, que é 

competente para o processamento e julgamento das ações em que se 

busca benefício de natureza previdenciária, está tentando o 

reconhecimento do direito pretendido nesta Justiça Estadual, com base 

nas mesmas patologias, no entanto, pretendendo seja reconhecido o nexo 

de causal com acidente de trabalho ou doença ocupacional. Contudo, 

entendo que a mesma doença não pode ter duas naturezas – acidentária 

e previdenciária – sendo que a ação já foi julgada improcedente perante a 

Justiça Federal. Nesse contexto, entendo que foi realizado o ajuizamento 

de duas demandas, primeiro na esfera Federal, julgada improcedente; e 

posteriormente na Estadual, com as mesmas partes, causas de pedir e 

pedido, caracterizando a coisa julgada. Nesse sentido também é o 

entendimento jurisprudencial, a exemplo dos julgados a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. COISA 

JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O autor ajuizou previamente 

demanda perante a Justiça Federal, com base no mesmo fato e contendo 

o mesmo pedido, que foi objeto de sentença por parte do Juízo Federal, a 

qual já transitou em julgado. Logo, descabe novo pronunciamento judicial 

sobre o mesmo fato/pedido, sob pena de ofensa à coisa julgada. APELO 

PROVIDO E PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70073294613, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/05/2017).” 

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. 

DEMANDA ANTERIOR COM IDÊNTICO ESCOPO PROPOSTA PELO AUTOR 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL FEDERAL JULGADA IMPROCEDENTE. 

TRÂNSITO EM JULGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE EVIDENCIADA. 

INTELECÇÃO DO ART. 267, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

Ação de restabelecimento de auxílio acidente decorrente de suposta 

ilegalidade do ato administrativo de cessação deste benefício quando da 

concessão da aposentadoria por idade. Hipótese dos autos em que está 

caracterizada a existência de coisa julgada. Matéria suscetível de 

conhecimento de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, a teor do disposto no § 3º do art. 267 do CPC. Intelecção da 

norma inscrita no inc. V desse dispositivo legal. APELO DESPROVIDO. 

(TJRS - Apelação Cível Nº 70072949555, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

19/04/2017)”. Por essas considerações, entendo que ocorreu a coisa 

julgada, por considerar que há identidade jurídica entre esta demanda e a 

ação nº 0003872-28.2014.4.01.3602, que tramitou na Justiça Federal. Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, por 

existência coisa julgada material. Isenção do pagamento de custas e 

quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da 

Lei nº 8.213/91). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito “

Edital Citação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 1009616-29.2019.8.11.0003 (PJE); CDA nº 20082349

PROCESSO FISICO: 10595-91.2008.811.0003– CÓDIGO: 

414949(DIGITALIZADO)

Valor causa: R$ 8.183,98 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: FOTO CITY COLOR LTDA(SFOR EQUIP. ELETRÔNICOS E 

FOTOGRAF LTDA) E OUTROS.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) FOTO CITY COLOR LTDA (SFOR EQUIP. ELETRÔNICOS 

E FOTOGRAF LTDA) ,CNPJ: 00495.163/0002-73, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido ; 02) SEBASTIÃO FRANCISCO FERREIRA , CPF: 

233.527.601-87, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 03) 

VALDEIR JOSÉ DOS SANTOS, CPF: 537.403.941-53, Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido; 04)EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR 

CPF: 344.852.526-04, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº CDA nº 

20082349 - ORIGEM: Órgão: SEFAZ .

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

.Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 22 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 788802 Nr: 9726-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PRADO E COM E CONFECCOES LTDA, 

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6057/O

 Processo cód. 788802

Vistos etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado e representado 

nos autos, propôs ação de execução em face de CASA PRADO E COM E 

CONFECCOES LTDA, GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA 

ZIOLKOWSKI DO PRADO igualmente qualificados, pleiteando, dentre 

outros, a citação da parte devedora para pagamento da dívida no prazo 

legal, sob pena de penhora de seus bens.

Devidamente citado, o executado procedeu com a satisfação do crédito.

Instado, o exequente requereu a extinção do feito em virtude da 

satisfação da dívida.

O exequente requer o levantamento dos valores bloqueados através da 

penhora online, bem como o desbloqueio de contas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que após citado o executado procedeu com o 

pagamento do débito em sua totalidade, corroborado pela parte exequente.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta comprovado o pagamento em sua totalidade da dívida, bem 

com se afigura essencial a extinção do feito, uma vez que dar 

prosseguimento feriria o princípio do “non bis idem”, incidindo duas vezes 

a mesma obrigação sobre o executado.

Proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras caso ainda 

estejam vinculados ao feito.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1004904-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMONA ESPINDOLA DO AMARAL - ME (EXECUTADO)

RAMONA ESPINDOLA DO AMARAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004904-64.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 14.639,80 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: RAMONA ESPINDOLA DO AMARAL - ME 

Endereço: AVENIDA UM, 1361, JARDIM ESMERALDA, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78705-847 Nome: RAMONA ESPINDOLA DO AMARAL Endereço: 

GONCALVES DIAS, 514, MONTE LIBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-050 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004950-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PMP OBRAS E SERVICOS DE PINTURAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

IVO ROBERTO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004950-53.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 9.011,88 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: PMP OBRAS E SERVICOS DE PINTURAS EIRELI - 

ME Endereço: ALAMEDA GRAÇA ARANHA, 2650, JARDIM ATLÂNTICO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-626 Nome: IVO ROBERTO DE SOUZA 

Endereço: MARCIA MERCEDES FERRAZ DE SOUZA, 232, JARDIM TAITI, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-060 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002967-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1002967-82.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 4.835,48 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME Endereço: 

BR 364, KM 200, S/N, VILA GOULART, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-000 Nome: WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA Endereço: 

WASHINGTON LUIS, 90, VILA IPIRANGA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78725-360 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004655-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. FOLLMANN & CLEMENTE FOLLMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004655-16.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 22.436,88 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: C. F. FOLLMANN & CLEMENTE FOLLMANN LTDA - 

ME Endereço: AVENIDA CASSIMIRO DE ABREU, 737, JARDIM DO SOL, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-129 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002041-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME (EXECUTADO)

ANAITA TEIXEIRA RIOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 
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DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1002041-04.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 8.477,07 

ESPÉCIE: [Ambiental]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: 

Nome: ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME Endereço: AVENIDA CLÁUDIO 

MANOEL DA COSTA, 4410, VILA RICA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78750-540 Nome: ANAITA TEIXEIRA RIOS Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 

188, CASA, JARDIM MONTE LIBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-300 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005216-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVAILTON FERREIRA (EXECUTADO)

BRUNA MARA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

TERRA PECAS AGRICOLAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005216-40.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 23.020,30 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: TERRA PECAS AGRICOLAS LTDA - EPP Endereço: 

RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 2967, JARDIM ESMERALDA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-846 Nome: AVAILTON FERREIRA 

Endereço: RIO DE JANEIRO, 1536, PLANAVILELE, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78705-225 Nome: BRUNA MARA SILVA FERREIRA Endereço: RIO DE 

JANEIRO, 1536, PLANVILLE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-225 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004483-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL OLIVEIRA BONINI (EXECUTADO)

BONINI E BORGES LTDA - EPP (EXECUTADO)

MILZA BORGES BONINI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 
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PROCESSO n. 1004483-74.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 46.297,95 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: BONINI E BORGES LTDA - EPP Endereço: 

AVENIDA DAS ANDORINHAS, 2627, PARQUE RESIDENCIAL OASIS, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-177 Nome: MILZA BORGES BONINI 

Endereço: ARTHUR PROBST, 665, (LOT JD GLÓRIA), JARDIM GLORIA I, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-285 Nome: DANIEL OLIVEIRA BONINI 

Endereço: ARTHUR PROBST, 665, (LOT JD GLÓRIA), JARDIM GLORIA I, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-285 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002968-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

WAGNER NOGUEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

PATRICIA MARIA DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1002968-67.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 17.524,55 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME 

Endereço: RUA DOM PEDRO II, 488, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-220 Nome: PATRICIA MARIA DE LIMA Endereço: BEIRUTE, 88, 

MONTE LIBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-310 Nome: WAGNER 

NOGUEIRA DE LIMA Endereço: AVENIDA BEIRUTE, 88, LOTEAMENTO 

MONTE LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-310 FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004673-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PARTOLINA DE FATIMA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

MARIA PARTOLINA DE FATIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1004673-37.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.790,50 
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ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: MARIA PARTOLINA DE FATIMA DE OLIVEIRA - ME 

Endereço: TRAVESSA DOM WUNIBALDO, 766, CENTRO, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78700-015 Nome: MARIA PARTOLINA DE FATIMA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA HG 2, QUADRA 30, CASA 16, 02, JARDIM ATLANTICO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-100 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007386-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDSON DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

C. DE OLIVEIRA SILVA PARABRISAS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1007386-48.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 2.973,82 

ESPÉCIE: [Obrigação Acessória]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: C. DE OLIVEIRA SILVA PARABRISAS - ME 

Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 650, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-050 Nome: CLAUDSON DE OLIVEIRA SILVA Endereço: JOAO 

PESSOA, 355, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-082 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005531-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

DEDETIZADORA ATACK LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO SILVA SOUSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005531-68.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 13.979,33 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: DEDETIZADORA ATACK LTDA - ME Endereço: 
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RUA NEY CARLOS SOARES, 57, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-461 Nome: EDIVANIA FERNANDES DE 

SOUZA Endereço: NEY CARLOS SOARES, 57, SAGRADA FAMILIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-461 Nome: MARCIO SILVA SOUSA 

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO DE SOUZA FRANÇA NETO, 933, JARDIM 

LIBERDADE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-730 FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005184-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MATILDES PEREIRA (EXECUTADO)

R. M. PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005184-35.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 7.764,34 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: R. M. PEREIRA - ME Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 

1705, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-090 Nome: ROGERIO 

MATILDES PEREIRA Endereço: QUARTA, 70, CENTRO, MINEIROS - GO - 

CEP: 75830-000 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009535-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO EUGENIO ROSA (EXECUTADO)

ACTUAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1009535-51.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 3.308,79 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: ACTUAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 

Endereço: AVENIDA DOM OSÓRIO, 177, SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-770 Nome: SEBASTIAO EUGENIO ROSA Endereço: DAS 

ACACIAS, 1201, COLINA VERDE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-450 
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO LEITE VIEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005536-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO NETO DE SOUZA (EXECUTADO)

JOANERES DE SOUZA (EXECUTADO)

BANDEIRANTES MONTAGENS, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005536-90.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 4.355,79 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: BANDEIRANTES MONTAGENS, COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - ME Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3963, 

LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-265 

Nome: JOSE ROBERTO NETO DE SOUZA Endereço: RAMIRO BERNADES 

DA SILVA, 740, JARDIM PINDORAMA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-400 Nome: JOANERES DE SOUZA Endereço: RAMIRO BERNADES 

DA SILVA, 740, JARDIM PINEDORAMA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-400 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005484-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA ALVES (EXECUTADO)

FOCO AGRICOLA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1005484-94.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 3.105,79 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: FOCO AGRICOLA - COMERCIO E 

REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 
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Endereço: RUA MATO GROSSO, 2456, JARDIM BELO HORIZONTE, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-576 Nome: GILMAR FERREIRA ALVES 

Endereço: DAVI FORTUNA DE SOUZA, 52, VILA ESPERANCA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-030 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RICARDO 

LEITE VIEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700223 Nr: 11548-80.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNUS LUCIANO DE ALMEIDA VON 

MUHLEN, FLAVIO RENATO HEINTZE DE OLIVEIRA, JEFFERSON DE 

QUEIROZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARK DE FREITAS 

- OAB:MT 15143, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20.235-MT, 

VINICIUS LOPES ARAUJO - OAB:15.693

 I – Designo para o dia 26 de março de 2020, às 09h00min, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas, [em caso de não 

localização, deverá ser intimada a parte que arrolou para indicar o 

endereço atual, em até 05 (cinco) dias úteis antes da sessão, sob pena de 

prejuízo da prova], intimem-se em seguida os Srs. jurados.

III – Requisite-se reforço policial e os réus.

IV– Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696775 Nr: 9111-66.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

lopes - OAB:15.616, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - 

OAB:OAB/MT 16.540

 PRONÚNCIO Vagner da Silva para que seja julgado perante o Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121, § 2º, V 

e VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 33, caput da Lei 11.343/06, 

e o corréu Carlos Henrique do Nascimento como incurso no tipo penal do 

art. 33, caput da Lei 11.343/06, vez que há prova da materialidade e 

indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo 

Penal.Mantenho a custódia cautelar do acusado Vagner da Silva. O réu 

não poderá aguardar o julgamento em liberdade, eis que, tendo sido preso 

por ordem judicial e encontrando-se recolhido desde então, persistem os 

motivos ensejadores da prisão cautelar, quais sejam, a conveniência da 

instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, bem como, a 

garantia da ordem pública.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se 

as partes para que informem as testemunhas que desejam oitivar em 

Plenário, nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 322926 Nr: 7247-42.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OSIEL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Martins Verão - 

OAB:4839-A/ MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495

 PRONUNCIO Leandro Osiel do Amaral para que seja julgado perante o 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, 

§2º, I e IV do Código Penal, com observância na Lei 8.072/1990.Entretanto, 

no que tange ao crime de ocultação de cadáver, declaro extinta a 

pretensão punitiva do acusado, nos moldes do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, 

ambos do Código Penal. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se 

as partes para, em 05 dias, informarem às testemunhas que desejam 

oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se 

e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601201 Nr: 5637-68.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIUS ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Antônio de Oliveira 

Bastos - OAB:24627/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:21907/O

 Homologo a desistência formulada, dando por encerrada a instrução 

probatória neste Juízo. Após a juntada da missiva de interrogatório do réu, 

devidamente cumprida, determino a intimação das partes para que 

apresentem seus memoriais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias. Por 

fim, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601204 Nr: 5640-23.2011.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON MYLLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/O

 Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

apresentem os memoriais. Por fim, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 286699 Nr: 604-78.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALEXANDRE GONCALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHNNY KLAYCKSON 

PEREIRA DE ARAUJO - OAB:20109, RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE 

ARAÚJO - OAB:15320, ROBSON DA SILVA JOSÉ DA ROCHA - 

OAB:23052, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - OAB:16678

 PRONUNCIO Márcio Alexandre Gonçalves Santos para que seja julgado 

perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do 

art.121, caput c/c art. 14, II, ambos do CP, vez que há prova da 

materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de 

Processo Penal.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes 

para, em 05 (cinco) dias, informarem às testemunhas que desejam oitivar 

em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696125 Nr: 8498-46.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ANTHONY HAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:23263/O-MT

 Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

DAVID ANTHONY HAD pela prática do delito tipificado no art. 1º, II da Lei n. 

9.455/97.Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria da pena.A culpabilidade do 

acusado é compatível ao tipo. Inexistem elementos desabonadores acerca 

dos antecedentes e conduta social do réu e não há elementos sobre a sua 

personalidade. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656852 Nr: 6231-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE LEITE BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu CARLOS HENRIQUE LEITE BOTELHO, qualificado nos 

autos, como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II, 

c/c art. 61, II, alínea “h” e art. 70, todos do CP. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria 

de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699736 Nr: 11214-46.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ 

FERNANDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13.075-MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR os réus JOSÉ LUCAS DOS SANTOS e LUIZ FERNANDO 

GOMES DE SOUZA, qualificados nos autos, como incursos nas penas do 

art. art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, art. 29 e art. 61, I e II, alínea “h”, 

todos do CP. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena em relação ao acusado 

José Lucas dos Santos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 678812 Nr: 10395-46.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA BATISTA DA SILVA, DILCEMARA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLADEMIR BORELLI - 

OAB:69876

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DILCEMARA GONÇALVES, Rg: 

104872344, Filiação: Ivani de Mattos e Sebastião Gonçalves, data de 

nascimento: 14/08/1988, brasileiro(a), convivente, zeladora. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Cite-se a ré Dilcemara Gonçalves via edital para, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta à acusação.IV – Decorrido o prazo e 

sem apresentação de respostas, certifique-se e manifeste-se o Parquet.V 

– A seguir, imediatamente conclusos para deliberações sobre eventual 

produção de prova antecipada e suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional em relação à acusada Dilcemara, bem como para a 

confirmação de recebimento da denúncia e designação de audiência de 

instrução e julgamento em relação à acusada Noemia. VI – Dê-se ciência 

ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joelma Borges de 

Oliveira Pereira, digitei.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626589 Nr: 8517-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 (...) Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da 

que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em 

sentido estrito, sem efeito suspensivo.Sendo assim, como medida 

cautelar, tendo em mira que a ré se encontra em local incerto e não 

sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de 

habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, 

determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, salientando 
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que o réu deve comparecer perante este juízo para ser citado e responder 

a presente ação penal, momento em que será imediatamente determinada 

a suspensão da presente medida. Diante disto, arquive-se o feito 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico, sem prejuízo do 

prosseguimento do feito em caso de comparecimento da acusada. 

Ademais, nos termos do art. 109, IV do CP, após a data de 24/10/2025 

voltem os autos conclusos para deliberação acerca da continuação da 

contagem da prescrição.Outrossim, de conformidade com a 

fundamentação supra, deixo de decretar a prisão preventiva do 

acusado.Expeça-se e comunique-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683458 Nr: 14512-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 14512-80.2018.811.0064 – Cód. 683458

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Paulo 

Sergio de Oliveira como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696766 Nr: 9105-59.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA ALVES DA SILVA, GUILHERME 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 9105-59.2019.811.0064 – Cód. 696766

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

Vanuza Alves da Silva e Guilherme Alves da Silva como incursos no artigo 

nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, 

CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecerem documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698559 Nr: 10416-85.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEIDE DE JESUS SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 10416-85.2019.811.0064 – Cód. 698559

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada 

MARLEIDE DE JESUS SANTOS MORAES como incursa no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que a mesma poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700891 Nr: 12059-78.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto, atendidos todos os comandos legais, REVOGO a prisão 

preventiva decretada anteriormente em desfavor de GUILHERME MORAES 

DE SOUZA, e CONCEDE-LHE A LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante o 

cumprimentos das seguintes condições: 1) Comparecer mensalmente a 

este juízo, a fim de informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP); 

2) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII); 3) Não mudar 

de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, 

sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); 4) Não frequentar 

lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP); 5) Não manter 

nenhuma espécie de contato com a vítima; 6) Não se envolver em qualquer 

novo fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade 

ora deferida e 7) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO das 

20h00 às 05h00 (art. 319, V).Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

de GUILHERME MORAES DE SOUZA, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o réu 

deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de 

quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas resultará na 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE 

SUA PRISÃO (art. 282, §4º, última parte do CPP), bem como deverá ser 

citado para responder a presente ação.Intime-se. Notifique-se.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683458 Nr: 14512-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 14512-80.2018.811.0064 – Cód. 683458Vistos.Consta dos 

autos que o réu ao ser citado noticiou que possui advogado particular 

conforme certidão de fl. 51, contudo, à fl. 52 consta que decorreu o prazo 

sem que nenhum advogado se manifestasse nos autos em favor do 

acusado PAULO SÉRGIO DE OLIVIERA, razão pela qual o feito 

encaminhado à Defensoria Pública.Por outro lado, a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso às fls. 53/55, devolveu o presente processo sem 

apresentar resposta à acusação em favor do acusado, vez que o 

acusado informou à fl. 51 que tinha advogado particular, razão pela qual 

requereu que o réu fosse intimado para declarar expressamente seu 

interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, assim, encontra-se o 

processo parado, eis que pendente a apresentação da resposta à 

acusação em decorrência do acusado não ter constituído advogado e em 

(...) Pública apresentar a defesa escrita do réu e, em sendo demonstrado 

que ele não preenche a condição de hipossuficiente, será possível cobrar 

dele o valor dos honorários a serem fixados por este juízo em prol da 

Defensoria Pública Estadual.Sendo assim, determino a devolução dos 

autos para que a Defensoria Pública apresentar a defesa escrita em prol 

do réu PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA, e desde já, caso estes argumentos 

não demovam o (a) representante da citada instituição, NOMEIO então o 

advogado BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO – OAB/MT 24.749, para 

apresentar resposta à acusação em favor do acusado, devendo este ser 

intimado para apresentar a defesa no prazo legal.Intime-se. 

Notifique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700820 Nr: 12018-14.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX GOMES DA SILVA, MAICON SOUZA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a, s) acusado (a, s) 

ALLEX GOMES DA SILVA e MAICON SOUZA ROSA, não vislumbro 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do 

Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia 

e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12.02.2020, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 693882 Nr: 6353-17.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS GALVÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha José Fernandes 

Cavalcante, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Ao compulsar os autos, verifica-se às fls. 62/63 que o réu João Marcos 

Galvão dos Santos apesar de intimado, deixou de comparecer ou justificar 

sua ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os 

efeitos legais do instituto.

Diante da inquirição da testemunha, das vítimas, bem como da revelia do 

réu, declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para proferir sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657653 Nr: 6927-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Weller Sanny 

Rodrigues da Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Com arrimo no art. 367 do Código de Processo Penal, declaro a revelia do 

réu LUIZ DA SILVA MARTINS, vez que, não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal (fl. 63), e não compareceu a 

presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência.

Diante da inquirição da testemunha, bem como da revelia do réu, declaro 

encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos conclusos para 

proferir sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668835 Nr: 1577-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Concedo vistas dos autos as partes pelo prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste acerca das vítimas/testemunhas Daniel Alves da Silva, 

Kamila Santos Almeida, Geraldo Vicente Vieira, Eurisvaldo Mendes da 

Silva, Aldinei Nunes da Silva, Bendito Fontinelli de Marais, após 

manifestação, determino desde já a expedição de eventual mandado de 

intimação ou carta precatória a fim de proceder à inquirição das 

vítimas/testemunhas supramencionadas.

Diante da não intimação das vítimas/testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público, designo audiência de continuação para o dia 04 de março de 2020 

às 14h00min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698947 Nr: 10693-04.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MAICON SOUZA 

ROSA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12.02.2020, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636816 Nr: 7766-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9.279 MT

 Vistos.Trata-se de ação penal proposta em desfavor de JOÃO PAULO 

MARIANO DOS SANTOS denunciado (a) como incurso (a) na pena do art. 

180, caput, do Código Penal.Durante realização da audiência de instrução 

e julgamento, a representante ministerial requereu vistas dos autos, para 

verificar a possibilidade de aditamento da denúncia, sendo ofertado às fls. 

121/124 o aditamento à denúncia oferecida às fls. 06/08, para inclusão de 

novo fato, constatado a partir de informações captadas através do laudo 

pericial de fls. 74/87, os quais foram juntados somente após o 

oferecimento da denúncia, dessa forma o Parquet pretende a inclusão do 

acusado JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS, para que este responda 

pelo crime descrito no art. 180, caput, c/c art. 311, na forma do art. 69, 

todos do Código Penal.Intimado para manifestar acerca do aditamento da 

denúncia oferecido pelo Ministério Público às fls. 121/124, a defesa do 

acusado JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS pugnou pelo não 

recebimento do aditamento da denúncia, asseverando a preclusão ao 

direito de apresentar novo aditamento pelo Parquet, vez este ocorreu com 

a apresentação da cota às fls. 69/72, haja vista ter (...) conforme se 

verifica às fls. 89/89-v antes do recebimento da denúncia à fl. 

90/90-v.Pois, diversamente do que sugere o parecer ministerial às fls. 

121/124, como aditamento à denúncia, com natureza de mutatio libelli, o 

Parquet efetuou o requerimento diante das provas já coligidas aos autos, 

antes do recebimento da denúncia, provas estas que o Ministério Público 

teve pleno acesso, contudo, quedou-se inerte.Dessa forma, REJEITO o 

aditamento da denúncia formulado pelo Ministério Público às fls. 121/124 

para inclusão de fato e incursionar ao réu o delito tipificado no art. 311 do 

Código Penal.DETERMINO o prosseguimento do feito, para tanto, DESIGNO 

audiência para proceder ao interrogatório do acusado JOÃO PAULO 

MARIANO DOS SANTOS em decorrência da prática, em tese, do crime de 

receptação para o d ia 12.02.2020 às 14h30. Int ime-se . 

Notifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659407 Nr: 8452-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:OAB/MT 8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que o processo se encontra parado em razão da inércia do 

requerente, sendo assim, com fulcro no art. 3º, do CPP e art. 485, inciso III, 

do CPC, determino a intimação pessoal do requerente para suprir a falta no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634759 Nr: 6012-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DIVINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6012-30.2015.811.0064 – Cód. 634759

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial à fl. 73, assim, revogo o benefício 

concedido de suspensão condicional do processo nos termos do art. 89, 

§4º da Lei nº 9.099/95, em razão do descumprimento das condições 

impostas na audiência de suspensão condicional do feito, conforme 

certidão de fl. 70-v e 71.

DETERMINO que seja expedida nova carta precatória à comarca de 

Diamantino/MT, para que o réu Amilton Divino Santana, seja intimado para 

apresentar resposta à acusação e, após ser realizada audiência de 

instrução e julgamento, a ser designada pelo respeitável Juízo Deprecado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634759 Nr: 6012-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DIVINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É o relatório. Fundamento e Decido.Analisando com acuidade os 

autos e considerando ao que determina o art. 366 do CPP, desde já 

suspendo o processo e o curso do prazo prescricional, grafando que 

pacifico está na Jurisprudência dos Tribunais de Justiça, bem como tem 

sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a suspensão do 

processo, nos termos do art. 366 do CPP, deve se regular pelo prazo 

prescricional regulado pelo art. 109 do Código Penal, com base na pena 

máxima prevista ao crime.Observo que também não deve ser procedida a 

produção antecipada de provas, por não vislumbrar sua urgência, já que 

as provas referidas no citado art. 366, do estatuto processual penal, 

somente devem ser produzidas nos casos de extrema necessidade, sob 

pena de violação ao direito da ampla defesa e contraditório. No caso em 

apreço, verifico que não se faz possível a decretação da prisão 

preventiva, vez que se fazem ausentes os requisitos necessários para 

essa medida cautelar, bem como observo que já foi determinada a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN/MT, visando à 

inclusão de restrição em seus dados cadastrais.Verificando os autos, 

observa-se a prestação da fiança à fl. 18, bem como pagamento desta à 

fl. 34 e, fazendo-o com fundamento nos arts. 328 e 343 do Código de 

Processo Penal, visto que o réu não comunicou o juízo sobre sua 

mudança de endereço. DETERMINO a quebra de ½ do valor depositado 

nos autos à fl. 34, que deve ser destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 661801 (procedimento de destino das penas 

pecuniárias as entidades cadastradas) em trâmite no Juízo da 4ª Vara 

Criminal desta comarca. Diante disto, arquive-se o feito provisoriamente, 

com baixa no relatório estatístico, sem prejuízo do prosseguimento do feito 

em caso de comparecimento do acusado. Ademais, nos termos do art. 

109, IV do CP, após a data de 04/04/2027 voltem os autos conclusos para 

deliberação acerca da continuação da contagem da prescrição.Expeça-se 

e comunique-se o necessário.Às providências.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 629855 Nr: 2159-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO AREVALO, SUELI DA SILVA 

CORDEIRO OU SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Intimem-se os acusados, via publicação DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem a sua conta bancária, a fim de restituir os valores e 

objetos apreeendidos, sob pena de perdimento.

Com a apresentação dos dados bancários, promova-se o levantamento 

dos valores em favor do denunciado.

Escoado o prazo encimado, sem a apresentação da conta bancária, 

converte-se os valores apreendidos em favor do FUNESD/MT, cujo 

montante deve ser imediamente transferido a referida instituição e 

determina-se a destruição dos objetos apreendidos.

Após, arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 622431 Nr: 5471-31.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 S E N T E N Ç A

Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pelo art. 520 §13 

da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro da reforma tópica 

implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia 

constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e 

arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte 

dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de 

DESCLASSIFICAR a imputação deduzida em desfavor de Weslen Henrique 

de Lima Ramos para as malhas do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por 

conseguinte, declara-se extinta a punibilidade por ter caracterizada a 

prescrição da pretensão punitiva (LD, art. 30). Restituam-se os objetos 

eventualmente apreendidos aos legítimos proprietários, devendo a droga 

ser destruída/incinerada. A efetiva restituição não impedirá o arquivamento 

do feito. Tratando-se de valor, ausentes dados bancários em cinco dias 

contados deste ato, destina-se o valor ao Conselho da Comunidade de 

Rondonópolis/MT. Ante a desclassificação, deixa-se de condenar o 

acusado nas custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado 

NESTA DATA, procedam as baixas nos arquivos criminais em nome do 

denunciado quanto a este feito e, com as cautelas legais, arquivem-se os 

autos. Oficiem-se aos Institutos Estadual e Federal acerca do provimento 

desclassificatória e de extinção da punibilidade. Publique-se, registre-se, 

intime-se e se cumpra. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas legais. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 614783 Nr: 5430-98.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ANDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, João Batista Borges Júnior - OAB:

 .Diante da estranha e duvidosa conduta do Douto Advogado em 

desaparecer dos autos desde o ano de 2014 e reaparecer somente 

agora, quando há valores a serem restituídos, apresentando conta 

bancária de pessoa totalmente estranha ao processo, em consulta a rede 

social “Facebook” verificou-se que Mara Enricone possui uma foto com o 

Dr. João Batista Borges em seu perfil, aparentando ser sua convivente 

(doc. anexo).Diante da perplexidade deste cenário, a fim de auferir a 

existência ou não de vínculo entre o advogado e a titular da conta 

bancária apresentada, o Juízo consultou a Central Eletrônica de Integração 

e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato 

Grosso (CEI/ANOREG) e localizou inúmeros registros de imóveis e 

escrituras públicas onde atesta que João Batista Borges Júnior é casado 

com Mara Enricone Borges, conforme documento anexo.Por estas razões, 

dada a ação inescrupulosa do Douto Advogado, em evidente manobra de 

induzir o Juízo a erro ao apresentar conta bancária de titularidade de sua 

esposa/convivente, sem procuração específica para tanto, 

DETERMINA-SE a imediata remessa desta decisão e dos anexos ao 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apuração de eventual 

prática de crime, bem assim à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 

de Mato Grosso para a apuração de conduta incompatível com a 

advocacia.Nesse viés, tendo presente o disposto no art. 265 do CPP, 

considerando a inércia do Causídico quanto à apresentação de alegações 

finais (fl. 219), fixa-se MULTA no patamar de 10 (dez) salários mínimos, 

devendo ser oficiada a Fazenda Pública Estadual para inscrição da multa 

em dívida ativa.Por outro lado, considerando que o acusado se manteve 

inerte, determina-se a transferência do valor apreendido em favor do 

Conselho da Comunidade de Rondonópolis – MT, devendo ser expedido o 

competente alvará para levantamento.CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da sentença e, após, ARQUIVEM-SE. Às providências. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 614783 Nr: 5430-98.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ANDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, João Batista Borges Júnior - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIMAR ANDERSON DA SILVA, Cpf: 

02649451157, Rg: 2.195.926-9, Filiação: Edna Fatima da Silva, data de 

nascimento: 29/11/1988, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), garcon, Telefone 66 99649-5613. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos: 5430-98-2013.811.0064 – Código: 614783.S E N T E N Ç 

ASentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pelo art. 520 §13 

da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro da reforma tópica 

implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia 

constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e 

arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte 

dispositiva do provimento jurisdicional : Posto isso, julga-se 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim 

de DESCLASSIFICAR a imputação deduzida em desfavor de Josimar 

Anderson da Silva para as malhas do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por 

conseguinte, declara extinta a punibilidade por ter caracterizada a 

irrelevância penal do fato, tornando desnecessária a imposição de pena, 

bem assim a prescrição da pretensão punitiva (LD, art. 30). Restituam-se 

os eventuais objetos ainda apreendidos, exceção feita à droga, que 

deverá ser destruída. Determina-se a restituição do valor apreendido à 

acusada pelo prazo de cinco dias em Cartório contados da publicação no 

DJe e, decorrido o prazo, tal deverá ser destinado ao Conselho da 

Comunidade Local. Ante a desclassificação, deixa-se de condenar o 

acusado nas custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado, 

procedam as baixas nos arquivos criminais em nome do denunciado 

quanto a este feito e, com as cautelas legais, arquivem-se os autos. 

Oficiem-se aos Institutos Estadual e Federal acerca do provimento 

desclassificatória e de extinção da punibilidade. Publique-se, registre-se, 

intime-se e se cumpra. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas legais. Nada mais.Rondonópolis/MT, 

18/outubro/2019.João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020

Luciana Correa Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 629855 Nr: 2159-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO AREVALO, SUELI DA SILVA 

CORDEIRO OU SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Intimação dos acusados ARCELINO AREVALO e SUELI DA SILVA 

CORDEIRO ou SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentarem a sua conta bancária, a fim de restituir os 

valores e objetos apreeendidos, sob pena de perdimento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 683777 Nr: 14824-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, ELIS 

CRISTINA RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS, FÁBIO JOSÉ DOS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24.064-O/MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, Ricardo 

Henrique Ayla Barbosa - OAB:24326-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIS CRISTINA RODRIGUES MIRANDA 

DOS SANTOS, Cpf: 91731194153, Filiação: Maria Rodrigues Miranda e 

Joaquim Lopes Miranda, data de nascimento: 21/09/1972, brasileiro(a), 

divorciado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação pessoal do(a/s) sentenciado(a/s) acerca do 

desejo de recorrer (art. 1421 da CNGCCGJ/MT)..

Sentença: S E N T E N Ç ASentença prolatada de forma oral, conforme 

autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro 

da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da 

garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, 

LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a 

parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim 

de: (a) CONDENAR a acusada Karla Aparecida Pereira da Silva, 

qualificado nos autos, como incurso(a) nas sanções penais do art. 33, 

caput, c.c §4º c.c 40, III da Lei 11.343/06, SEM as implicações da Lei 

8072/90 (STF - no HC n° 118533); (b) ABSOLVER o acusado FABIO JOSÉ 

DOS SANTOS SILVA na forma do art. 386, VII do CPP. Em relação à corré 

ELIS CRISTINA RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS, aguarde-se o 

retorno da precatória expedida (fl. 233) para o seu interrogatório. Com o 

retorno, vista a DPE para apresentação de memorial no prazo de cinco 

dias eis que o MPE já o fez nesta data e, em seguida, conclusos. Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, 

observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 

68). À culpabilidade é inerente à infração penal e o(a) acusado(a) não 

registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, 

sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável 

a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em 

matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível 

analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é 

a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar 

dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as 

consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da 

Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de 

crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente 

circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 

05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes 

agravantes. Reconhece as atenuantes preponderantes da menoridade 

(CP, 65, I) e da confissão (CP, 65, III, d e 585/STJ), curvando-se a sumula 

231/STJ e, portanto, a pena provisória fica estabelecida em 05(cinco) 

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Aplica-se a causa de 

diminuição do art. 33, §4º da LD para minorar a sanção em 2/3 (dois 

terços) e, por outro lado, na forma do art. 40, III da LD, majora-se a sanção 

em 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva é estabelecida 01(um) 

ano e 11(onze) meses e 10(dez) dias de reclusão a serem cumpridos em 

regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, 

§2º, ‘a’ do Código Penal e na linha do precedente do STF – HC/111840 – e 

194 (cento e noventa e quatro) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), 

considerada a situação econômica do agente. Admitida a possibilidade de 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como 

forma de observar a correta e adequada individualização da pena, na linha 

do julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal no HC 97256 

que, inclusive, levou o Senado Federal a editar a Resolução 05/2012 na 

forma do art. 52, X da CRFB/88 suspendendo o fraseado “vedada à 

conversão em penas restritivas de direitos” do art. 33, §4º da Lei de 

Drogas, no caso em apreço, viável a substituição porque presentes os 

requisitos legais (CP, 44) , situação que transmuda em direito público 

subjetivo do denunciado. Assim, com esteio no §2º do art. 44 do CP e 

considerando a sanção penal imposta, substitui-se à privativa de liberdade 

por duas restritivas de direito a serem especificadas em sede de 

execução penal. Diante da pena fixada, bem assim o regime e a 

substituição por restritiva de direitos, ASSEGURA-SE a acusada KARLA 

APARECIDA PEREIRA DA SILVA o DIREITO de, querendo, RECORRER EM 

LIBERDADE. Frente à absolvição, por óbvio, deve ser-lhe assegurado a 

liberdade ao corréu FABIO JOSÉ DOS SANTOS SILVA. Tratando-se de 

crime vago – vítima a sociedade -, não há falar em aplicação do CPP, 387, 

IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório 

sobre o tema.Nas providências finais, antes do trânsito em julgado, saem 

intimados os presentes e indagada a acusada sobre o desejo de recorrer. 

Ciência ao MPE e DPE. Na forma do art. 804 do CPP, condena-se o(a) 

acusado(a) KARLA APARECIDA PEREIRA DA SILVA ao pagamento das 

custas e despesas processuais. A Autoridade Policial deverá incinerar a 

droga apreendida, resguardando quantidade necessária para eventual 

contraprova, bem assim o encaminhamento laudo circunstanciado a esse 

juízo tudo conforme o art. 32, §§1º e 2º da Lei n° 11.343/06. Após do 

trânsito em julgado, lance-se-lhe o nome do(a) sentenciado(a) no rol dos 

culpados (CPP, art. 393, III). Encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial 

para cálculo da multa e despesas processuais, cientificando, após, às 

partes. Providencie a destruição dos objetos ainda apreendidos. 

Expeça-se Boletim Individual e Carta Guia, observada a detração penal 

(CPP, 387, §2º com redação dada pela Lei 12.736/12). Comunique-se 

ainda ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, aos Cartórios 

Eleitorais para os fins do art. 15, inciso III da Constituição Federal. 

Comunique-se ainda, as Delegacias da Polícia Judiciária Civil, aos Institutos 

Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter e ao Cartório Distribuidor 

Local. Publicada em audiência, registre-se, intime-se e se cumpra. Após, 

arquive-se.” Nada mais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020

Luciana Correa Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653211 Nr: 2794-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIBERTO MARSAL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MARTINS - 

OAB:19.875 MT

 .ISTO POSTO, CONDENO o acusado NEIRIBERTO MARSAL LOPES, 

devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no 

Artigo 129, § 9° do Código Penal, em de 03 (três) meses de detenção. 

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640848 Nr: 2339-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PEREIRA ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigos 

109, inciso VI c/c 110, § 1º e 119, todos do Código Penal Brasileiro e, 
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ainda, Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado ANDRÉ LUIZ PEREIRA 

ACOSTA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste 

feito.Intime-se as vítimas do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e seu 

Advogado, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 20 de janeiro de 2020. Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 617105 Nr: 136-31.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O, SHEYNER YASBECK ASFORA - OAB:11590/PB

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE EDEFESA para que informe o atual 

endereço do acusado, no prazo de cinco dias, a fim de que seja intimado 

da r. sentença pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694116 Nr: 6564-53.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946

 Intimação do patrono do réu para, no prazo legal, apresentar a Resposta 

à Acusação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701471 Nr: 12472-91.2019.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA, SGLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR LABRUNA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 701471

Vistos etc.

 Considerando as circunstâncias das medidas protetivas (PJE), bem como 

os fatos narrados no presente feito, em meu sentir, verifica-se que é o 

caso de designação de audiência de conciliação para o dia 11/02/2020, às 

15h.

Sem prejuízo, cumpra-se a de fls. 119.

Nofiquem-se.

 Às providências.

 Intime-se o requerido via contato telefônico, pelos telefones fornecidos 

neste feito, bem como na medida protetiva (PJE).

 Cumpra-se, com urgência.

 Rondonópolis, 21 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702627 Nr: 263-56.2020.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Código: 702627

Vistos etc.

 Ante a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

21/02/2020, às 13h40min.

Informe o Juízo deprecante acerca da data da aprazada.

Dê ciência às partes.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 654278 Nr: 3839-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JESUS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ JESUS DE CASTRO, Cpf: 

65402383120, Rg: 2892012-0, Filiação: Doralice de Jesus Castro, data de 

nascimento: 12/09/1976, brasileiro(a), natural de Naviraí-MS, operador de 

máquinas, Telefone (66) 99900-9738. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

JOSÉ JESUS DE CASTRO, pela prática da conduta criminosa descrita no 

Artigo 147, na forma do Artigo 71, ambos do Código Penal, nos termos da 

Lei nº 11.340/2006.A seguir, passo à dosimetria da pena.Atenta ao 

princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena 

(Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in 

concreto do acusado. A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 

147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou 

multa.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código 

Penal, passo a proceder com a dosimetria da pena.I - Verifica-se que a 

culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total 

consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido 

com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, deixo 

de reconhecer, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. 

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado, não há 

dados para análise e laudo específico.IV – No que tange ao motivo do 

crime, este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer 

motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.V - As 

circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal.VI - 

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.Diante da análise das circunstâncias 

judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a 

pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) 

meses de detenção.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, 

reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.Por tais razões, agravo em 20 (vinte) dias de detenção. 

Contudo, deve ser reconhecida a circunstância atenuante descrita no 

Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ante a confissão 

qualificada do acusado.Dessa forma, atenuo a pena do acusado em 15 

(quinze) dias de detenção. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 
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2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de 

detenção. Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que 

incide a causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, 

haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime 

de ameaça por ao menos duas vezes contra a vítima, conforme 

fundamentação retro, inclusive o depoimento da vítima, de forma que a 

pena acima deve ser acrescida em 1/6 (um terço), isto é, em 10 (dez) dias 

de detenção.Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem 

reconhecidas.Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que 

se chega pelo crime de ameaça, na 3ª e última fase da dosimetria, é a de 

02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.ISTO POSTO, CONDENO o 

acusado EDILSON MARCOLINO DA SILVA, a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime 

descrito no Artigo 147, na forma do Artigo 71, ambos do Código Penal, em 

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Não se aplica a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante grave ameaça.Cumpre 

salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006.Verifica-se, 

ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo 

Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do Artigo impede a 

concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente 

analisadas, desfavoráveis ao réu, não autorizam a concessão do 

benefício. Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso . Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código 

de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).Por fim, 

isento o réu do pagamento de custas processuais.Intime-se a vítima do 

conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 

2º, do Código de Processo Penal, o réu e sua Advogada, ocasião em que 

deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 

da CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados 

(art. 393, inciso II, do CPP); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser 

distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de dezembro de 

2019.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Érica Sara Sodré 

Bortoloti Narloch, digitei.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 697031 Nr: 9311-73.2019.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Ação Penal: 9311-73.2019.811.0064 - Código: 697031.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 670214 Nr: 2687-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO APARECIDO RAMPAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 21.460/O, Franciane Oliveira Lourenço - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA para que informe, em cinco dias, 

o endereço atualizado do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 696760 Nr: 9101-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO TEIXEIRA LORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geremias Genoud Júnior - 

OAB:12.387/MT

 Ação Penal: 9101-22.2019.811.0064 - Código: 696760.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 
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citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675430 Nr: 7340-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CAMARGO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 675430

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 93, vez que devidamente certificada 

à tempestividade à fl. 94.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653802 Nr: 3372-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONYS DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 653802

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 166, vez que devidamente 

certificada à tempestividade à fl. 167.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671045 Nr: 3453-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILSON SANTO BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON MENDES BASTOS - 

OAB:23933

 Código 671045

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fls. 97/98 e as razões de fls. 99/106, 

vez que devidamente certificada à tempestividade à fl. 107.

Intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no prazo legal 

(Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693037 Nr: 5586-76.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 5586-76.2019.811.0064 - Código: 693037.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701669 Nr: 12619-20.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 701669

Vistos etc.

 Ante a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

22/01/2020, às 13h40min.

Informe o Juízo deprecante acerca da data da aprazada.

Dê ciência às partes.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701669 Nr: 12619-20.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 701669

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 21/01/2020 às 13h50min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702573 Nr: 213-30.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público, com 

fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, 

mediante o cumprimento de algumas medidas protetivas e cautelares: I – 

Comparecimento BIMESTRAL em juízo, até o quinto dia útil de cada mês; II – 

Suspensão da posse/restrição do porte de armas.III – Afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência.IV – Proibição do 

agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de 

distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso 

de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).V – Proibição do agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.VI – Proibição ao agressor de frequentar a residência da 

ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de 

trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, 

nos termos do Artigo 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.Nos termos 

do Artigo 21 da Lei nº 11.340/2006, notifique-se a vítima para que tome 

ciência desta decisão (soltura do autuado), nos moldes do Enunciado nº 

0 9  d o  F O N A V I D ,  i n f o r m a n d o - l h e  q u e  q u a l q u e r 

agressão/ameaça/perturbação por parte do indiciado deverá ser 

imediatamente noticiada a este Juízo, para adoção das providências 

cabíveis.Notifiquem-se. Às providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de 

Janeiro de 2020. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655918 Nr: 5318-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12.071

 Código: 655918

Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo da Comarca de Ponta Grossa/MS, informando que este 

Juízo possui equipamentos necessários para a realização de audiência 

por videoconferência.

 Sem prejuízo, desde já, determino que a Sra. Gestora Judicial proceda 

com as providências necessárias visando à realização solenidade, por 

meio do portal do Sistema do Tribunal de Justiça.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 21 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676179 Nr: 8035-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 676179

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva da vítima José Carlos 

Ferreira e da testemunha Márcia Edilene Bessa, ante o teor da 

manifestação de fls. 109.

Ademais, designo o dia 10/07/2020, às 14h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 21 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 683828 Nr: 14873-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS MASCARENHAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 683828

Vistos etc.

Considerando que já foram cumpridas as determinações de fls. 115 e, não 

havendo requerimentos pendentes, declaro encerrada a instrução 

processual e, nos termos do que dispõe o Artigo 403, § 3º, do Código de 

Processo Penal, converto os debates em memoriais escritos, faculto o 

prazo de 05 (cinco) dias às partes, iniciando-se pela acusação.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 21 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692618 Nr: 5247-20.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BARBOSA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668

 Código: 692618

Vistos etc.

Ante o teor das certidões de fls. 107 e fls. 109, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 21 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701669 Nr: 12619-20.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA

 Número do Processo: 12619-20.2019.811.0064 – Código 701669.

Espécie: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Carlos Roberto do Espírito Santo

Data e horário: terça-feira, 21 de janeiro de 2020, às 14h14min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Reinaldo Antônio Vessani Filho

Advogada: Nalva Milta de Souza Barros Melo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Reinaldo Antônio Vessani Filho e do digno 

Defensor Público. Ausentes os demais.

 Vistos etc...

Atingida a finalidade do ato deprecado, devolva-se a presente missiva 

com as homenagens deste Juízo e mediante as formalidades legais.

Saem os presentes intimados.

Às providências. Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Reinaldo Antônio Vessani Filho

 Promotor de Justiça

Nalva Milta de Souza Barros Melo

Advogada

Carlos Roberto do Espírito Santo

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694956 Nr: 7367-36.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO JOSÉ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI 

- OAB:26154 MT, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:OAB/MT 

23.317, Ezequiel de Moraes Neto - OAB:25611/O, IGOR GIRALDI 

FARIA - OAB:7245/MT

 Código: 694956

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em face do acusado Germano José Cardoso, 

devidamente qualificado nos autos, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a 

prática dos crimes descritos no Artigo 129, § 9º, do Código Penal e Artigo 

12 da Lei nº 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 09/01/2020 (fls. 70).

É o relatório. Passo a decidir.

 Inicialmente, consigno que perante este Juízo 02 (duas) ações penais 

relacionadas às mesmas partes e aos mesmos fatos, sendo o presente 

feito e a Ação Penal nº 7849-81.2019.811.0064 – Código 695462.

Assim, verifica-se a patente litispendência , tendo em vista o presente 

feito e a ação penal (nº 7849-81.2019.811.0064 – Código 695462), narram 

os fatos exatamente iguais aos que estão sub judice.

Considerando, ainda, que o presente feito, foi distribuído perante o cartório 

distribuidor por último, verifica-se a presença do instituto da litispendência.

Assim, a litispendência pode ser declarada de ofício pelo juiz, senão 

vejamos:

“56. Declaração de ofício pelo juiz: possibilidade. Há interesse publico em 

evitar que duas ações penais contra o mesmo réu, cuidando de idêntica 

imputação, tenham andamento concomitante, logo, o magistrado, 

detectando a situação, deve extinguir um dos processos. Para a escolha, 

levam-se em consideração os critérios da prevenção ou da distribuição. 

Assim, se um juiz tornou-se prevento em primeiro lugar, porque decretou 

uma preventiva ainda na fase do inquérito policial, ele é o competente para 

processar o réu. Caso não tenha havido motivo para a prevenção, 

utiliza-se o critério da distribuição, prevalecendo o juízo que preceder o 

outro. (...)

 ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 485, V, do Código de Processo 

Civil (por analogia) declaro de ofício a litispendência no presente feito e 

DETERMINO que arquivem-se estes autos, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 940279 Nr: 8115-57.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LENHART SCHMIDT, COMÉRCIO 

DE MADEIRA TRICOLOR, MRV TRANSPORTES EIRELI, JATBRAS 

LOGISTICA DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 DEFIRO o pedido formulado nestes autos em relação ao veículo 

apreendido, e determino a LIBERAÇÃO/RESTITUIÇÃO nesta ESFERA 

CRIMINAL, mediante termo de compromisso e depósito nos autos, do bem 

apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C. /CAB. ESTEND, 

MARCA/MODELO SCANIA/R 480 A6X4, ANO/MODELO 2018/2018, PLACA 

JAT-1404, COR AZUL, RENAVAM Nº 01161305006 E CHASSI Nº 

9BSR6X400J3933861; CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO 

SR/RANDON SR CA, ANO/MODELO 2018/2018, PLACA IYR-7472, COR 

PRETA, RENAVAM Nº 01161309257, CHASSI Nº 9ADG0942JJM426373 E 

CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO SR/RANDON SR CA, 

ANO/MODELO 2018/2018, PLACA YR-7476. COR PRETA, RENAVAM Nº 

01161317241 E CHASSI Nº 9ADG0942JJM426374, à proprietária 

JATBRAS LOGÍSTICA DE CARGAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

18.373.532/0001-30, ou pessoa por ela autorizada na forma da lei. A 

requerente e seu advogado constituído ficam advertidos da necessidade 

de manter endereço atualizado nos autos para fins de futuras intimações, 

sob pena de revogação desta decisão que determinou a restituição de 

veículo, com a consequente expedição de mandado de busca e 

apreensão, como cautela necessária e urgente para garantir futuro 

ressarcimento do dano civil ambiental e eventuais prestações pecuniárias 

decorrentes da correlata responsabilidade criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 940079 Nr: 8044-55.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D J INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E 

TRANSPORTES EIRELI, JOICE ANDRE SCHNEIDER, REALIDADE INDUSTRIA 

E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, N. T. FERONATO COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 DEFIRO o pedido formulado nestes autos em relação ao veículo 
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apreendido, e determino a LIBERAÇÃO/RESTITUIÇÃO nesta ESFERA 

CRIMINAL, mediante termo de compromisso e depósito nos autos, do bem 

apreendido consistente no conjunto veicular TRA/CAMINHÃO TRATOR, 

MARCA/MODELO VOLVO/FH 420 6X2T, ANO/MODELO 2013/2014, PLACA 

IUZ-9821, COR AZUL, RENAVAM Nº 00593901940 E CHASSI Nº 

9BVAG10C2EE812536; CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO 

SR/NOMA SR3E27 CG, ANO/MODELO 2011/2012, PLACA ISO-5699, COR 

CINZA, RENAVAM Nº 00398405824 E CHASSI Nº 9EP071430C1000545, à 

proprietária N. T. FERONATO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, inscrita 

no CNPJ sob nº 07.520.918/0001-00, ou pessoa por ela autorizada na 

forma da lei. A requerente e seu advogado constituído ficam advertidos da 

necessidade de manter endereço atualizado nos autos para fins de 

futuras intimações, sob pena de revogação desta decisão que determinou 

a restituição de veículo, com a consequente expedição de mandado de 

busca e apreensão, como cautela necessária e urgente para garantir 

futuro ressarcimento do dano civil ambiental e eventuais prestações 

pecuniárias decorrentes da correlata responsabilidade criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 940084 Nr: 8049-77.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR EMIDIO DA SILVA, ARANHA & LISBOA 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, ROGERIO ESCORSE, E. L. SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 DEFIRO o pedido formulado nestes autos em relação ao veículo 

apreendido, e determino a LIBERAÇÃO/RESTITUIÇÃO nesta ESFERA 

CRIMINAL, mediante termo de compromisso e depósito nos autos, do bem 

apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C. TRATOR/NÃO APLIC, 

MARCA/MODELO M. BENZ/1938 S, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA 

DMW-2420, COR BRANCA, RENAVAM Nº 00841866228 E CHASSI Nº 

9BM6931944B401836 E CAR/S. REBOQUE/C. FECHADA, MARCA/MODELO 

SR/RANDONSP SRFG CG, ANO/MODELO 2014/2014, PLACA FXQ-7017, 

COR PRETA, RENAVAM Nº 01016907343 E CHASSI Nº 

955R1503EES360794, aos proprietários, respectivamente, ROGERIO 

SCORSE, inscrito no CPF sob nº 106.294.988-90 e SAUL S. PULGA 

TRANSPORTES EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob 

nº23.972.147/0001-49, ou pessoa por eles autorizada na forma da lei. Os 

requerentes e seu advogado constituído ficam advertidos da necessidade 

de manter endereço atualizado nos autos para fins de futuras intimações, 

sob pena de revogação desta decisão que determinou a restituição de 

veículo, com a consequente expedição de mandado de busca e 

apreensão, como cautela necessária e urgente para garantir futuro 

ressarcimento do dano civil ambiental e eventuais prestações pecuniárias 

decorrentes da correlata responsabilidade criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 940274 Nr: 8113-87.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISON GALLI TEIXEIRA, MARIO ALVES 

PEREIRA JUNIOR, R S LEITE MADEIRA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 DEFIRO o pedido formulado nestes autos em relação ao veículo 

apreendido, e determino a LIBERAÇÃO/RESTITUIÇÃO nesta ESFERA 

CRIMINAL, mediante termo de compromisso e depósito nos autos, do bem 

apreendido consistente no veículo CAR/CAMINHÃO/C. ABERTA, 

MARCA/MODELO M. B/M. BENZ L 1313, ANO/MODELO 1972/1972, PLACA 

GNC-2699, COR BRANCA, RENAVAM Nº 002411548667 E CHASSI Nº 

34500315004219REM, ao proprietário MARIO ALVES PEREIRA JUNIOR, 

inscrito no CPF sob nº 058.453.446-97, ou pessoa por ele autorizada na 

forma da lei. O requerente e seu advogado constituído ficam advertidos da 

necessidade de manter endereço atualizado nos autos para fins de 

futuras intimações, sob pena de revogação desta decisão que determinou 

a restituição de veículo, com a consequente expedição de mandado de 

busca e apreensão, como cautela necessária e urgente para garantir 

futuro ressarcimento do dano civil ambiental e eventuais prestações 

pecuniárias decorrentes da correlata responsabilidade criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938368 Nr: 7510-14.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARANHA & LISBOA COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA, E. L. SILVA RAMOS, R. A. CABRINI TRANSPORTES EPP, HENRIQUE 

DA SILVEIRA MAGALHÃES, JORGE LOPES BLANC JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e art. 995 da CNGC, impulsiono os 

autos ao setor de matéria para imprensa com a finalidade de intimar a 

advogada da indiciada R.A.Cabrini Transportes Epp, dos termos da cota 

ministerial de fl. 30, a qual posterga a apreciação do pedido de restituição 

do veículo de fl. 24, solicitando a apresnetação de certidão da SEMA e 

IBAMA em nome da empresa Rogério da Silva Lima e Cia Ltda - ME ( CNPJ 

20.982.589/0001-88), bem como para que regularize sua representação 

com a juntada das correspondentes Procurações das empresas: R. A. 

Cabrini Transportes EPP e Jorge Blanck Junior ME, acompanhada dos atos 

constitutivos e documentos pessoais dos responsáveis legais das 

referidas empresas.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009653-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO EMILIO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

JUCELIA BENITES SOUZA (AUTOR(A))

M. E. B. D. S. (AUTOR(A))

A. B. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL TURISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009697-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ VITORASSI (AUTOR(A))

JULIANA ASCARI (AUTOR(A))

H. A. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 
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indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008077-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK RAFAEL REMONTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca da impugnação aos embargos apresentada no ID 

25813735.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009520-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANI DE FREITAS NORONHA (REU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito, haja vista a 

certidão de decurso de prazo de ID 28238417.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS REZER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REU)

RVR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REU)

GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR OAB - SP172682 (ADVOGADO(A))

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008777-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESQUIVEL OAB - MT19211/O (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ederval Pereira da Silva (REU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009899-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LUANA FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012036-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258046 Nr: 2523-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT, 

Silverio Gonçalves Pereira - OAB:OAB/MT4720/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 1ª 

Instância, para, querendo, requererem o que for de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264663 Nr: 6326-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES MARQUES, 

ANA PAULA RUCKS, SÉRGIO BUENO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, TIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.68, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71198 Nr: 10793-97.2005.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDORIO ANTONIO CUTCHMAN - ESPÓLIO, 

NAIR CUTCHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE FACCIO FONZA - 

OAB:OAB/MT 14.928, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer em Secretaria a fim de retirar a certidão expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179721 Nr: 509-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TADEU SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

acerca do extrato bacenjud às fls.132/134.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010297-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FAVARO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1010297-60.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: FABIO FAVARO DE ASSIS Vistos 

etc. Ação de busca e apreensão movida em face de inadimplemento do 

contrato de financiamento para aquisição de bem móvel, ajustado entre as 

partes, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 29.000,00. O 

pedido de busca e apreensão se fundou no inadimplemento das parcelas 

vencidas a partir de abril de 2019, sendo deferida a liminar requestada 

pela parte, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão 

do veículo, objeto da presente. Devidamente citada, a requerida requereu 

a purgação da mora, depositando o valor das prestações objeto do pedido 

inicial. Quitada as prestações atrasadas, razão porque, expediu-se alvará 

para liberação do veículo e devolução à posse da alienada. O requerente 

requereu o levantamento dos valores depositados em virtude da purgação 

da mora, o que já foi realizado, consoante alvará colacionado em Id. 

28160896. É o relatório. Julgo. Noticiam os autos que o devedor realizou o 

depósito, purgando a mora e, via de consequência, reconheceu a 

procedência do pedido, quitando a dívida com o credor. O entendimento 

pátrio assim se manifesta sobre o tema, in verbis (destacados): 

“APELAÇÃO - Alienação Fiduciária em garantia- Ação de Busca e 

Apreensão- Réu citado purgou a mora- Sentença Julgando extinto o 

processo, nos termos do art. 267, VI do CPC pela perda do interesse de 

agir com determinação de restituição do bem ao devedor fiduciante – 

Condenação do réu nas verbas de sucumbência e honorários fixados em 

10% sobre o valor da causa- Apelação do réu pleiteando a incidência do 

percentual de 10% da verba honorária sobre o valor da condenação 

devidamente depositado e não sobre o valor da causa- A purga da mora 

importa em reconhecimento do pedido formulado na petição inicial- Dever 

do fiduciante devedor com as verbas sucumbenciais – Princípio da 

causalidade - Incidência - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO COM 

OBSERVAÇÃO”. (TJ-SP - APL: 10065945620158260529 SP 

1006594-56.2015.8.26.0529, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de 

Julgamento: 20/09/2016, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/09/2016); “APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. PURGA DA MORA. ENTENDIMENTO RECENTE DE 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, OU 

SEJA, DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. POSICIONAMENTO DA 

CÂMARA REVISTO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO DO C. STJ (ART. 

543-C DO CPC). QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Conquanto tenha sufragado 

posicionamento jurídico diverso, hoje esta C. Câmara adota a solução 

proclamada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgado formulado nos 

termos do art. 543-C do Código de Processo Civil. Portanto, para se 

reconhecer a possibilidade de o devedor fiduciante reaver o bem objeto do 

contrato, deve pagar a integralidade da dívida pendente, ou seja, as 

parcelas vencidas e vincendas. Todavia, na hipótese analisada, esta 

discussão está preclusa, pois já foi decidida no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 0084658-06.2013.8.26.0000, cuja decisão transitou em 

julgado. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA QUE APENAS JULGOU EXTINTA A 

AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PROCEDENTE, EM RAZÃO DO 

RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. REPARO NA CAPITULAÇÃO 

NECESSÁRIO. A purga da mora, possibilitada pelo Decreto-lei 911/69, 

conduz à procedência da ação em razão do reconhecimento jurídico do 

p e d i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 7 1 9 7 4 1 2 0 1 3 8 2 6 0 0 3 7  S P 

0007197-41.2013.8.26.0037, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 08/03/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 08/03/2016). Desta feita, a purga da mora, possibilitada pelo 

Decreto-lei n.° 911/1969, conduz, implicitamente, o reconhecimento jurídico 

do pedido pela parte requerida, inclusive com imposição do ônus 

sucumbencial. Isso porque, ao realizar a purgação da mora, a parte 

requerida reconheceu que devia o débito. Este ato não afasta a 

condenação dela nos ônus de sucumbência, ante o reconhecimento do 

pedido inicial, pois deu causa ao pedido, não sendo diligente em efetuar o 

adimplemento de seu veículo em tempo. Aplicação do princípio da 

causalidade. Disposição do art. 90, caput, do CPC. Ipsis verbis: “Art. 90 - 

proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Destarte, a presente 

demanda deve ser julgada procedente, em razão do reconhecimento 

jurídico do pedido, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a”, do 

Código de Processo Civil. Isto posto, julgo procedente o pedido deduzido 

na inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por ter dado 

causa à propositura da ação, condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil. Interposto recurso de apelação, independentemente da 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. Sinop - 

MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013802-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARTINS DE PAIVA (EXECUTADO)

BEN10 TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, retirar 

a Certidão Art. 828 na secretaria na 2ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012415-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES BORGES (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 651 de 812



como, INTIMO o advogado do autor para, retirar a Certidão Art. 828 na 

secretaria na 2ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012407-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVO PAULO ULIANA (EXECUTADO)

SHEILA ADRIANA DE NORONHA ULIANA (EXECUTADO)

DS MECANICA DIESEL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, retirar 

a Certidão Art. 828 na secretaria na 2ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013592-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO VANDRESEN (EXECUTADO)

SERVCOMP INFORMATICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, retirar 

a Certidão Art. 828 na secretaria na 2ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014103-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO TRENTIN (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (qunze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) 

motivo(s) “Desconhecido” (Id 28142236) e " Ausente " (id 28253983.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000134-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. MADEIRAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000134-84.2020.8.11.0015. Vistos etc. 

Cuida-se de “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE”, ajuizada por BANCO 

RODOBENS S/A, em desfavor de M.F. MADEIRAS LTDA-ME, na qual 

requer seja concedida liminar de reintegração de posse do bem objeto de 

arrendamento entre as partes. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de ID 27946036/28142363. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. 1. Recebo a emenda de ID n. 28193393/28201111. 2. Compulsando 

os autos, verifico que a ação foi devidamente instruída com o contrato de 

arrendamento mercantil operacional (leasing flex – plano mais III), 

comprovando que o bem descrito na inicial é objeto de arrendamento 

mercantil. 3. Consta ainda, no referido contrato (cláusula décima sexta) 

que, havendo descumprimento por qualquer das partes, cabe à parte 

prejudicada notificar a parte inadimplente para regularizar sua situação, 

dentro do prazo de 07 (sete) a 15 (quinze) dias, sendo que o não 

atendimento a notificação importará na rescisão do instrumento e, 

consequentemente, ensejará a devolução do bem objeto do contrato. 4. 

Igualmente, também restou evidenciada, a inadimplência do requerido, 

através de sua constituição em mora, consubstanciada na notificação 

extrajudicial de ID 27946848. 5. Ademais, infere-se que a presente 

demanda foi proposta há menos de ano e dia. 6. Desta feita, preenchidos 

os requisitos legais, o deferimento da liminar de reintegração de posse é 

medida que se impõe. Aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL 

ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. - Nos 

termos do § 15, do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, as disposições do 

caput são aplicáveis nas ações de reintegração de posse fundadas em 

arrendamento mercantil. - O deferimento de liminar em ação de 

reintegração de posse decorrente de inadimplemento de contrato de 

leasing está condicionada, tão-somente, à mora do devedor, que deverá 

ser comprovada por carta expedida por intermédio de cartório de títulos e 

documentos, notificação que é considerada válida desde que entregue no 

endereço do devedor informado no contrato (AREsp 741.192/MS). A 

notificação válida faz prova do ato de esbulho.” (TJ-MG - AI: 

10000170126023001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 16/06/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2017). 7. Posto isso, tendo sido comprovada tanto a 

propriedade do veículo pela parte autora como a mora pela parte 

demandada, com fundamento no §15, do artigo 3º do Decreto-Lei n. 

911/69, DEFIRO a liminar pleiteada, razão pela qual, determino a 

reintegração da parte autora na posse do veículo descrito no contrato de 

arrendamento mercantil (ID 28199687). 7.1. Expeça-se o competente 

mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se 

sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser 

advertido de que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após 

o prazo para purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que 

vier dar causa. 8. Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 

(cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. 8.1. Consigno, por 

oportuno, que o prazo para purgação da mora não possui natureza 

processual, tratando-se de prazo material, ou seja, deve ser contado em 

dias corridos, e não em dias úteis. 9. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 10. Consigno que 

os atos processuais poderão realizar-se nos termos do disposto no artigo 

212, § 2º, do CPC. 11. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte 

requerida, expedindo-se o necessário. 12. Contestado ou não o pedido, o 

que deverá ser certificado, voltem-me conclusos para decisão. 13. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 22 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006958-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI OAB - SP250538 (ADVOGADO(A))

DJALMA LAURINDO AGUIRRA OAB - SP58946 (ADVOGADO(A))

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO COSTA OAB - SP272708 (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA REGINA BERTE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006958-93.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 24475276). 2. Nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação (17.04.2020). 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (NCPC, art. 924, II). 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000057-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO CURVO MUNIZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELBIO ROBERTO VOLKWEIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NEREU LUIZ VOLKWEIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000057-12.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ajuizada por Giuliano 

Curvo Muniz em face de Nereu Luiz Volkweis e Elbio Roberto Volkweis, 

visando o recebimento de seus honorários pela prestação de serviços de 

manejo florestal. A inicial veio acompanhada de documentos (ID. 

17284988/17286898). Indeferido o pedido de gratuidade, foi determinado o 

recolhimento das custas e taxas processuais (ID. 17826680). Opostos 

embargos de declaração (ID. 17959443), foi negado provimento (ID. 

24639955). A parte autora requereu o arquivamento dos autos (ID. 

25160237). Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem 

recolhimento das custas e taxas pela parte autora (ID. 27929311). É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora foi devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, a 

proceder ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no 

entanto, não o fez. Nesse contexto, o artigo 290 do Código de Processo 

Civil, dispõe: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” Destarte, o 

cancelamento da distribuição do presente processo é providência que se 

impõe. A respeito da questão, a jurisprudência é a seguinte: Ação de 

cobrança - Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do 

não recolhimento das custas processuais - Preclusão a respeito da 

discussão acerca da concessão da justiça gratuita - Recurso não provido, 

com determinação de cancelamento da distribuição do processo. (TJ-SP 

10071662820168260189 SP 1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia 

Rocha, Data de Julgamento: 28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/02/2018). Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000802-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BRUNO BORGES REALTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000802-60.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO PARA COBRANÇA DE SEGURO DPVAT ajuizada por 

Anderson Bruno Borges em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, ambas qualificadas nos autos. Alega, em síntese, que 

em 18.01.2014 foi vítima de acidente automobilístico, o que lhe causou 

sequelas permanentes. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez 

permanente. A inicial veio acompanhada de documentos (ID. 

4624129/4624150). Determinada a complementação da inicial, com a 

comprovação do prévio indeferimento do requerimento administrativo do 

seguro DPVAT (ID. 4709073), foi certificado o decurso do prazo sem 

manifestação pela parte autora (ID. 9254761). Posteriormente, a parte 

autora requereu dilação de prazo para cumprimento da determinação (ID. 

13815495). Decorrido prazo superior ao requerido, foi determinada a 

intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito (ID. 

16505108), entretanto, ela se quedou inerte (ID. 18712473). Determinada a 

intimação pessoal da parte autora (ID. 18798679), ela não foi encontrada 

(ID. 20036727). Intimada por edital (ID. 21503749), a parte autora não se 

manifestou nos autos (ID. 28025320). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não 

cumpre os atos e diligências que lhe incumbem nos autos há mais um ano. 

De fato, verifica-se que em novembro de 2018 a parte autora foi intimada, 

por meio de seu procurador, para dar prosseguimento ao feito, entretanto, 

não mais se manifestou nos autos. Nesse contexto, o artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 485 - O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) III- por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (...) § 1º 

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Destarte, 

resta evidenciado o desinteresse da parte autora no andamento do feito, 

caracterizando o abandono da causa. A propósito: APELAÇÃO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, III, DO 

CPC - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL - 

ATUALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA PARTE - ART. 77 DO CPC - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a 

intimação pessoal da parte autora, enviada ao endereço informado na 

inicial. O art. 77 do CPC prevê ser dever da parte manter seu endereço 

atualizado, presumindo-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, 

da lei processual civil, a intimação remetida ao logradouro indicado, se 

eventual modificação não foi comunicada ao Juízo. (TJMT – Ap 

137276/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, 

Publicado no DJE 19/04/2018). Convém consignar que são deveres das 

partes e de seus procuradores, informar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva, conforme disposto no art. 

77, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo que, presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda 

que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação 

temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, 

fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega 

da correspondência no primitivo endereço, conforme preceitua o art. 274, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, não tendo a parte 

autora efetuado os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. No entanto, tendo em vista que a gratuidade da justiça, a 

qual defiro neste momento à parte autora, a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários advocatícios, diante da ausência da 
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triangulação processual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais. Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIR FIRMINO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEIZIANE APARECIDA DE ALMEIDA OAB - MT22429/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE DE SOUZA MOREIRA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000225-48.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável, com fulcro no artigo 840 do Código 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos entre o autor Edmir Firmino 

de Souza e os réus CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e 

AYMORE Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (IDs. 19426896 e 

19599320). 1.1. Por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, em relação aos réus CVC Brasil Operadora e 

Agência de Viagens S.A e AYMORE Credito Financiamento e Investimento 

S.A. 1.2. Diante da ausência de depósito judicial dos valores, não havendo 

vinculação com o juízo, indefiro o pedido de ID. 27591797, ou qual deve 

ser formulado através do meio processual cabível. 1.3. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, retifique-se a autuação 

para exclusão de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e 

AYMORE Credito Financiamento e Investimento S.A. do polo passivo da 

presente ação. 2. Considerando a manifestação de ID. 24882644, 

prossegue o feito em relação à parte ré MARCELO JOSE DE SOUZA 

MOREIRA – EPP. 2.1. Tendo em vista que, embora citada (ID. 12559794), a 

parte ré Marcelo José de Souza Moreira – EPP não compareceu na 

audiência de conciliação e nem ofereceu contestação no prazo legal, 

inexistindo qualquer manifestação da parte nos autos (ID. 27951374), 

decreto-lhe a revelia. 2.2. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

especificando as provas que pretende produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou diga se pretende o 

julgamento antecipado, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de preclusão. 2.3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 22 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000141-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EBERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000141-47.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, homologada em ID. 

17133175 e, tendo em vista que as partes informaram o cumprimento do 

acordo (ID. 17906629 e ID. 18873127), com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito. 2. Diante do acordo, determino o rateio das 

custas e despesas processuais entre as partes, ficando dispensadas de 

eventuais custas remanescentes (art. 90, §§ 2º e 3º, CPC). Honorários 

advocatícios nos termos do acordo. 3. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007498-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERESVALDO JUNIOR SANTANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007498-15.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por Eresvaldo Junior Santana em 

face de Loteadora Assaí S/S LTDA., objetivando, em síntese, a declaração 

de nulidade de cláusulas do contrato firmado com a parte ré, bem como 

declaração do contrato como contrato de adesão e a incidência da 

cobrança de juros capitalizados, bem como restituição de valores e 

condenação em danos morais. A inicial veio acompanhada de documentos 

(ID. 8217092/8217102). Em decisão constante no ID. 9161291 foi 

indeferida a gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. A parte autora interpôs recurso de agravo 

de instrumento (ID. 9716579), entretanto, a tutela antecipada recursal foi 

indeferida (ID. 9781678). Em ID. 10105579 foi certificado o decurso do 

prazo sem recolhimento das custas pela parte autora. A parte ré 

compareceu espontaneamente nos autos e ofertou contestação, bem 

como juntou documentos (ID. 11369658/11369664). No mérito, foi negado 

provimento ao recurso de agravo de instrumento (ID. 14133778). A parte 

ré juntou documentos (ID. 16739748/16739774). Posteriormente, foi 

certificado o decurso do prazo sem recolhimento das custas pela parte 

autora (ID. 20871963). É O BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora foi devidamente intimada, por meio de 

seu advogado constituído, a proceder ao recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no entanto, não o fez (ID. 20871963). Nesse 

contexto, o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.” Ocorre que, não há que se falar em cancelamento 

da distribuição do feito quando estabelecida a relação processual. De fato, 

no caso dos autos, a parte ré ofertou contestação (ID. 11369658), ou 

seja, a relação jurídica processual já foi estabelecida, razão pela qual 

impõe-se a extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. A respeito da questão, a jurisprudência é a seguinte: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO PARA 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL COM A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – 

INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA –ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não havendo o pagamento das 

custas iniciais no prazo concedido pelo juízo, é cabível o indeferimento da 

petição inicial, e consequente extinção da ação, sendo desnecessária a 

intimação pessoal da parte, como condição para determinar a medida. 2. 

Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, porquanto, já formada 

a triangularização processual. 3. Ante o princípio da causalidade, 

perfeitamente cabível a condenação do embargante/apelante ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mormente porque 

houve a triangularização da relação processual. (TJMT – N.U 
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0004928-83.2011.8.11.0015, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 

02/05/2018). APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO 

– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA 

DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – 

RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO 

PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE 

DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – 

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda 

que o autor tenha deixado de cumprir a determinação de recolhimento das 

custas iniciais, não há que se falar no cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual 

já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte ré. Se, no 

curso do processo e depois de citado os réu, vem a ser indeferida a 

concessão da Assistência Judiciária requerida pelo autor e ordenada a 

sua intimação para recolher as custas iniciais, o descumprimento dessa 

determinação impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 485, IV, do CPC, com a imposição, ao requerente, dos 

ônus de sucumbência. Em obediência ao princípio da causalidade, entendo 

que devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da 

parte ré, uma vez que houve citação. Aquele que deu causa à propositura 

da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. (TJMT 

– N.U 0015417-33.2013.8.11.0041, Ap 95750/2017, DES.DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/09/2017, Publicado no DJE 04/10/2017). APELAÇÃO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO 

DO RÉU. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE 

DETERMINAÇÃO PARA CITAÇÃO. ARTIGO 239, § 1º, CPC. 

RAZOABILIDADE. EFICIÊNCIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 

BOA-FÉ PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. 1 - Apelação contra sentença que indefere a 

petição inicial devido ao não recolhimento de custas iniciais, já que o 

pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido e não 

concedido em sede de Agravo de Instrumento, deixando de condenar o 

autor em honorários advocatícios de sucumbência, porquanto não teria 

havido sequer o recebimento da inicial, não obstante o comparecimento 

espontâneo do réu, o qual soube da demanda porque foi intimado a 

responder o referido Agravo, adiantando-se em apresentar contestação, 

mesmo sem ter sido citado e, ainda, manifestou-se em réplica e sobre 

provas. 2 - Tendo em vista o disposto no artigo 239, § 1º, do Código de 

Processo Civil, não se afigura razoável desconsiderar, muito embora 

inexistisse determinação para o ato citatório, todo o rito processual 

efetivamente desenvolvido e praticado pelas partes, bem como conduzido 

e permitido pelo d. Juízo a quo, para se reputar agora como simplesmente 

“inexistente” o trabalho desenvolvido pelo advogado da ré a título de 

ensejar-lhe remuneração. 3 - Os princípios da eficiência, da duração 

razoável do processo, da boa-fé processual, da cooperação, bem assim o 

princípio da causalidade autorizam a condenação do autor ao pagamento 

de honorários advocatícios sucumbenciais, remunerando de modo justo o 

trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado do réu, parte que, 

aliás, não deu causa ao indeferimento da inicial e à extinção do processo. 

4 - Apelação conhecida e provida. (TJDF 07381452220178070001 DF 

0738145-22.2017.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de 

Julgamento: 29/08/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 03/09/2018). Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso 

IV, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Em observância ao princípio da 

causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos. Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009131-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (EMBARGANTE)

JULIO DE SOUZA FRAGA (EMBARGANTE)

ANDERSON FRAGA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009131-61.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à Execução ajuizada por Piso Bom Concreto 

Usinado Ltda – ME, Julio de Souza Fraga e Anderson Fraga em face do 

Banco do Brasil S/A, visando discutir o débito executado nos autos da 

execução sob n. 1003155-73.2017.8.11.0015. Com a inicial, vieram os 

documentos de ID. 9212500/9213825. Em ID. 12158431 foi indeferida a 

gratuidade e determinado o recolhimento das custas e taxas judiciais. 

Após manifestação da parte autora (ID. 13091795), foi indeferido o pedido 

de parcelamento das custas e determinada nova intimação da parte autora 

para recolhimento das custas processuais e taxa judiciária (ID. 15404304). 

A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento (ID. 15933332), 

sendo indeferida a tutela antecipada recursal (ID. 15996499). No mérito, foi 

negado provimento ao recurso (ID. 21284764). Posteriormente, foi 

certificado o decurso do prazo sem recolhimento das custas (ID. 

23578765). É O BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifica-se que à parte autora foi determinado o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no entanto, decorrido o prazo, ela não o fez, 

consoante certidão de ID. 23578765. Nesse contexto, o artigo 290 do 

Código de Processo Civil, dispõe: “Art. 290. Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 

Destarte, o cancelamento da distribuição do presente processo é 

providência que se impõe. Nesse sentido: Ação de cobrança - Seguro 

obrigatório - DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do não recolhimento 

das custas processuais - Preclusão a respeito da discussão acerca da 

concessão da justiça gratuita - Recurso não provido, com determinação 

de cancelamento da distr ibuição do processo. (TJ-SP 

10071662820168260189 SP 1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia 

Rocha, Data de Julgamento: 28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/02/2018). Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios. Publique. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014169-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MENESES DE SOUZA (AUTOR(A))

L. F. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO LOPES CHAPARRO OAB - 465.137.791-20 (REPRESENTANTE)

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE REIS (REU)

 

INTIMAR o advogado dos autores de que fora designado o dia 29/04/2020, 

às 15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27486691 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 29 de abril de 2020, às 15:30hs, conforme 
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autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). . .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014169-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MENESES DE SOUZA (AUTOR(A))

L. F. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO LOPES CHAPARRO OAB - 465.137.791-20 (REPRESENTANTE)

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE REIS (REU)

 

Intimar o advogado dos autores para no prazo de cinco dias informar novo 

endereço da "Solida Empreendimentos Imobiliários Ltda" ou, no mesmo 

prazo requerer o que de direito, uma vez que a correspondência/ofício 

retornou com a informação da EBCT "mudou-se" , conforme Id nº 

28252948.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015173-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ERNESTO NUNES FILHO OAB - GO41618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS M. DE OLIVEIRA MERCADO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO DYEGO ARAUJO CARVALHO OAB - TO8414 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015173-58.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A REQUERIDO: CARLOS M. DE 

OLIVEIRA MERCADO LTDA - EPP Vistos etc. 1. Diante do acordão de ID. 

27908801, revogo a decisão de ID. 27838467, e consequentemente, 

determino o arquivamento do presente feito com as cautelas de estilo. 2. 

Por conseguinte, oficie-se ao Juízo de origem cientificando-o da presente 

decisão, bem como encaminhando-lhe cópia do mandado e das certidões 

do Sr. Oficial de Justiça. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 90766 Nr: 8154-38.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL SACONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLORENTINO DA SILVA FILHO, GENESSI 

DE LURDES RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 7.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA LEITE DA SILVA - 

OAB:24942/0

 Número do Processo: 8154-38.2007.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E 

COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” ajuizada por 

LEONEL SACONI em face de JOSÉ FLORENTINO DA SILVA FILHO e 

GENESSI DE LURDES RICARDO, que se encontra em fase de cumprimento 

de sentença.

Entre um ato e outro, o exequente e a executada Genessi, por petição de 

fls. 129/130, informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo 

a homologação do acordo e a extinção da ação com relação a esta.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 129/130, julgando 

extinta a fase de cumprimento de sentença com relação a executada 

Genessi, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do CPC, devendo a 

ação prosseguir somente com relação ao executado José. Proceda as 

retificações necessárias na D. R. e A.

Por conseguinte, expeça-se o competente alvará de levantamento da 

importância penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 129/130 e 

fls. 136/137, intimando-se pessoalmente o exequente e a executada 

Genessi.

Após, intime-se o exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de cinco dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos 

que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182903 Nr: 3892-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SENN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DANTAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 475 do Código Civil c/c art. 487, I do 

CPC, julgo parcialmente procedente a presente ação para confirmar a 

tutela concedida às fls. 29/30 e declarar rescindido o contrato entabulado 

entre as partes, fls. 19/20, e consequentemente condenar o requerido ao 

pagamento da multa contratual de 10% prevista na cláusula 4ª, acrescida 

de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária a 

partir da data do efetivo prejuízo.Considerando que o requerente sucumbiu 

de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de 

janeiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179708 Nr: 496-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE OLIVEIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL MENGAZO - 

OAB:48.017/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 496-50.2013.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E 

INDENIZAÇÃO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃP DE TUTELA” ajuizada por 

HF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra ROSÂNGELA 

OLIVEIRA, que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 44/47, informaram que 

se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação.
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O acordo foi homologado e a fase de conhecimento extinta, fl. 49.

Por fim, por petição de fl. 66, a exequente informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, julgo extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço 

com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas pela executada e honorários advocatícios, pelas partes.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228657 Nr: 4818-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO JOSÉ FEIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/ 18473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

21442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 4818-45.2015.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se a exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de cinco dias, traga aos autos a comprovação da cessão dos direitos e 

obrigações do crédito aqui discutido para a Omni Banco S/A, bem como dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

2. Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante 

legal da exequente, consignando as mesmas advertências.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249515 Nr: 18000-98.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU TONIETO SCALABRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Sinop S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FELIX FERREIRA - 

OAB:17922/A, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, EDILSE 

DE LURDES WACHEKOWSKI - OAB:17110

 Quanto às alegações do Embargado, ora Autor da presente ação, ele, em 

síntese, mostra-se inconformado com a decisão, inconformismo esse que, 

como ele próprio disse, será alvo de recurso de apelação, aliás, já 

interposto por ele às fls. 184/203. Na verdade, o que se pretende com os 

presentes embargos é discutir a justiça da decisão, já que discorda do 

que foi decidido na sentença, e assim sendo, insatisfeita a parte quanto ao 

que foi decidido, pretendendo reconhecer eventual incorreção na 

aplicação ou interpretação do direito, como já pontuado inicialmente, 

cabe-lhe interpor a medida recursal adequada, e não tentar satisfazer sua 

pretensão através do manejo de embargos de declaração, já que este 

instrumento se presta apenas a esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do 

CPC).Pelo exposto, não havendo qualquer obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, JULGO IMPROCEDENTES os presentes 

embargos de declaração, mantendo incólume a sentença 

embargada.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 11818 Nr: 1503-34.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES & PINTO LTDA, PAULO CÉSAR 

DONIN, LUIZ ALBERTO DONIN, LÁZARO ANTUNES TEIXEIRA, ANTONIA 

PEREIRA PINTO, CLÁUDIO APARECIDO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON CÁSSIO COSTA OURIVES 

(Defensor Público do Estado) - OAB:MT, ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Número do Processo: 1503-34.2000.811.0015

Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos, fls. 757/761.

2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (15/07/2021), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada.

3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, consignando que a 

inércia ensejará na presunção do cumprimento integral da obrigação e, 

consequente extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 924, II).

4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico das atividade forenses, 

mantendo em aberto na Distribuição.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150566 Nr: 11687-97.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO FRARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DOS SANTOS BORGES - 

OAB:21.117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT, ROGER SILVANO FREIRE DE BARROS - OAB:14950/MT

 Número do Processo: 11687-97.2010.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS” 

ajuizada por ORLANDO FRARE em face de EBC – EMPRESA BRASILEIRA 

DE CONSTRUÇÕES LTDA, que foi julgada procedente e se encontra em 

fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 144/145, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fl. 146.

Por fim, por petição de fl. 153, o exequente informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 144/145, julgando 

extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas pela executada e honorários advocatícios, pelas partes.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122885 Nr: 2051-10.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA, INGOMAR 

ILSON MATTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, ADRIANO SCOMPARIN - OAB:OAB/MT 

21.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO ARTUR DA SILVA 

RODRIGUES DE MORAES - OAB:243997

 Número do Processo: 2051-10.2010.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se a executada, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de cinco dias, traga aos autos o extrato completo dos meses de agosto e 

setembro de 2019, da conta do Banco Bradesco que teve os valores 

penhorados às fls. 233/234, bem como comprovante de saque e depósito 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159383 Nr: 6679-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIBE JUNIOR MARQUES FERREIRA, CLEIBE JUNIOR 

MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL - SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Número do Processo: 6679-08.2011.811.0015

Vistos etc.

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido à fl. 224, intimando-se 

pessoalmente o Exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108660 Nr: 1032-03.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOMOTO - AUTOMÓVEIS E MOTOS DO AMAPÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUBLICAR DO BRASIL LISTA TELEFÔNICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuele Mendonça Guerino - 

OAB:25789, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623/MT, 

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RAYES - 

OAB:141541/SP, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP-257.198

 Número do Processo: 1032-03.2009.811.0015

Vistos etc.

1. Considerando que a requerida não foi devidamente intimada da 

sentença de fls. 122/126, eis que na publicação de fl. 129, não constou o 

nome de sua advogada constituída às fl. 116/118, com fundamento nos 

artigos 280 e 281 do CPC, anulo todos os atos posteriores e decorrentes 

da referida publicação, ou seja, todos os atos praticados após a prolação 

da sentença.

2. Por fim, determino que seja a referida sentença novamente publicada, 

devendo constar corretamente o nome da advogada da requerida (fls. 

116/118).

3. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250623 Nr: 18617-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO WESSLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423/CE, HIRAN LEÃO DUARTE - OAB:OAB/CE 10.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 18617-58.2015.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

2. Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante 

legal da parte autora, consignando as mesmas advertências.

3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171760 Nr: 6876-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 6876-26.2012.811.0015

Vistos etc.

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido à fl. 94, intimando-se 

pessoalmente a Exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 91582 Nr: 8929-53.2007.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA CARDOSO, ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAELSON FLORENTINO DE OLIVEIRA, 

JAELSON FLORENTINO DE OLIVEIRA, NEIVA CARDOSO, ATIVOS S/A 

SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF, ROBSON ANTONIO BOSSA - OAB:15099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232, ROBSON ANTONIO BOSSA - OAB:15099/MT
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 Número do Processo: 8929-53.2007.811.0015

Vistos etc.

 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210719 Nr: 11557-68.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL FELISBINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE BIBERG DOS SANTOS, EMERSON 

BIBERG DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - 

OAB:23.316-MT

 Número do Processo: 11557-68.2014.811.0015

Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos, fls. 96/98.

2. Tendo em vista o decurso do prazo assinalado para cumprimento da 

obrigação, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, informando se 

houve a quitação do acordo e/ou formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará extinção do 

processo pelo pagamento (CPC, art. 924, II).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, em 

seguida, voltem-me os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240424 Nr: 12249-33.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURILENE LACERDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 (...) Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, condenando a Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 

85, §2º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

54.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257502 Nr: 2224-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZENIEL DOS SANTOS LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 2224-24.2016.811.0015

Vistos etc.

1. Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no 

artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (fls. 

91/94).

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo.

4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258220 Nr: 2626-08.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:MT 20.091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GYORDANO REINERS BRITO 

ALMEIDA - OAB:23574/O, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213/SP

 Número do Processo: 2626-08.2016.811.0015

Vistos etc.

1. Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no 

artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (fls. 

62/63).

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

3. Custas pro-rata, nos termos do art. 90, § 2º do CPC, ficando suspensa 

a cobrança com relação à Autora, ante o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, fls. 23/24.

4. Honorários advocatícios pelas partes. Ficam as partes isentas das 

custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC.

5. P.R.I.C. Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268302 Nr: 8602-93.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 
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26417A

 Número do Processo: 8602-93.2016.811.0015

Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido à fl. 183, intimando-se 

pessoalmente o Exequente.

2. Por conseguinte, considerando que a executada quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas pela executada.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 194426 Nr: 16171-53.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ROMEU VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, FABIO 

RIVELLI - OAB:OAB/MT 19023-A, TATIANE MARQUES DOS REIS - 

OAB:273.914/SP

 Número do Processo: 16171-53.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido à fl. 144, intimando-se 

pessoalmente a Exequente.

2. Por conseguinte, considerando que a executada quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas, conforme sentença de fls. 128/132.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266568 Nr: 7424-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMA ORINI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI 

CAVALIERI - OAB:MT/24661-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 7424-12.2016.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA em face de 

JMA ORINI E CIA LTDA – ME.

Por petição de fl. 93, a exequente requereu a extinção da ação, 

informando que a executada quitou o débito.

Diante disso, considerando que o Executado quitou integralmente a dívida, 

julgo extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Custas, se existirem, pelo executado.

P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se os autos.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160794 Nr: 8238-97.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI CARLOS MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Número do Processo: 8238-97.2011.811.0015

Vistos etc.

1. Por petição de fl. 112, o exequente requereu a realização da avaliação 

do bem penhorado pelo Oficial de Justiça.

 2. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que já houve a tentativa de 

avaliação do bem penhorado por meio de Oficial de Justiça, tendo ele 

informado que não procedeu a avaliação, uma vez que o bem se encontra 

em “péssimas condições”, assim, destacou a necessidade de 

conhecimentos especializados para realização da avaliação, fl. 89.

3. Diante disso, indefiro o pedido de fl. 112, e, por conseguinte, determino 

o cumprimento da decisão de fl. 104.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172537 Nr: 7829-87.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BENEDITO PASCHOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 7829-87.2012.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de 

EDMILSON BENEDITO PASCHOAL.

Após a citação do executado, por petição de fls. 99/101, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão da ação.

 O acordo foi homologado e o processo suspenso, fl. 104.

Por petição de fl. 109, a exequente informou que o acordo foi devidamente 

cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 99/101, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Custas e honorários advocatícios, pelo Executado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 352381 Nr: 5317-87.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZE DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARINI & PISONI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 5317-87.2019.811.0015

Vistos etc.
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1. Mantenho a sentença de fls. 10/12, pelos seus próprios fundamentos.

2. Por conseguinte, a teor do disposto no art. 331, § 1º do CPC, determino 

a citação do embargado para, querendo, apresentar contrarrazões em 15 

dias.

3. Após, remetam-se os autos ao E. TJ/MT com as homenagens de estilo.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 356821 Nr: 8174-09.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAS CENTER ACABAMENTOS DE INTERIORES LTDA - 

ME, ADELAR CLEITON ZANELLA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ocorre que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, 

com a paralisação do feito, pelo tempo necessário à sua ocorrência, no 

caso os três anos.No entanto, após a prolação do despacho inicial no feito 

executivo, 15.08.2012, fl. 44, o exequente compareceu por diversas 

vezes ao processo realizando diligências a fim de citar os devedores, e 

em momento algum abandonou o feito por mais de três anos, não 

configurando a prescrição intercorrente ao caso em comento.Neste 

sentido:Execução por Título Extrajudicial. Cédula de crédito bancário. 

Prescrição intercorrente. Inocorrência. Recurso provido. 1. A prescrição 

intercorrente pressupõe a inércia do credor, com a paralisação do feito, 

pelo tempo necessário à sua ocorrência. 2. No caso vertente, em momento 

algum, os autos ficaram paralisados por mais de três anos, pelo que 

inocorrente qualquer prescrição. 3. Apelação a que se dá provimento.

(TJ-RJ - APL: 00105803320098190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 

1 VARA CIVEL, Relator: HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de 

Julgamento: 17/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/05/2016)Pelo exposto, acolho os embargos de declaração 

para fazer constar a fundamentação supra na sentença objurgada, 

mantendo-a incólume em seus demais termos.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de 

janeiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217084 Nr: 16372-11.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI CARLOS WEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 16372-11.2014.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de 

SADI CARLOS WEGNER.

Após a citação do executado, por petição de fls. 76/77, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão da ação.

 O acordo foi homologado e o processo suspenso, fl. 79.

Por petição de fl. 83, a exequente informou que o acordo foi devidamente 

cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 76/77, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Custas e honorários advocatícios, pelo Executado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182058 Nr: 2990-82.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI AYRES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILA SHOPPING LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 

15.342, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, com fundamento no art. 9º, II da lei nº 8.245/91, art. 475 

do Código Civil c/c art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente a 

presente ação para declarar rescindido o contrato entabulado entre as 

partes, fls. 17/25, e consequentemente condenar a requerida a restituir os 

valores pagos pelo requerente a título de “luvas”, bem como ao pagamento 

da multa contratual prevista na cláusula 21ª do contato, acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção 

monetária a partir da data do efetivo prejuízo.Considerando que o 

requerente sucumbiu de parte mínima dos pedidos, condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do 

período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245170 Nr: 15212-14.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TRANSMEC EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BANDELOW DE LIMA - 

OAB:16956-MT, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - OAB:18.434-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Ré ao pagamento da 

importância de R$ 9.873,55 (nove mil, oitocentos e setenta e três reais e 

cinquenta e cinco centavos), devidamente corrigida monetariamente pelo 

INPC, e juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada 

parcela, e ainda, condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda fase. 

P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.Cleber Luis Zeferino de PaulaJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238575 Nr: 11151-13.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FRANCISCO DA GAMA BOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BULGARELLI GRELAK, PROJETAR 
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CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:OAB/MT 11.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 475 do Código Civil c/c art. 487, I do 

CPC, julgo parcialmente procedente a presente ação para declarar 

rescindido o contrato entabulado entre as partes, fls. 27/29, e 

consequentemente condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem 

os valores pagos pela requerente, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária a partir 

da data do efetivo prejuízo, bem como à multa contratual prevista na 

cláusula terceira do contrato, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação, e correção monetária a partir da data do 

efetivo prejuízo (120 dias após 18.08.2014), e ainda, ao pagamento do 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção 

monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos 

da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.Considerando que a 

requerente sucumbiu de parte mínima dos pedidos, condeno os requeridos 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se a baixa da caução e aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, 

caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação 

e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 

2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 272065 Nr: 11112-79.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI APARECIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON LEANDRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 16662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da requerente, para 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a 

inexistência do débito perante a requerida, com relação ao contrato nº 

0000000145107274, no valor de R$ 223,35 (duzentos e vinte e três reais 

e trinta e cinco centavos), fl. 22.Considerando que as partes foram 

vencidas e vencedoras, condeno-as ao pagamento das custas pro-rata 

(50/50) e honorários que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), na 

proporção de 50% para a requerente e 50% para a requerida, ficando a 

cobrança, com relação à primeira, condicionada ao disposto no art. 98, § 

3º, do CPC, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita (fl. 23).Com o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC para 

que proceda a baixa definitiva do nome da requerente de seu registro, 

com relação à dívida aqui questionada, e, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo 

pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que 

cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205514 Nr: 7382-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276 mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 7382-31.2014.811.0015

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a tentativa de intimação do 

executado, por mandado, para que se manifestasse sobre a penhora 

on-line realizada nos autos, contudo, restou infrutífera, fl. 119.

 Deste modo, tenho como válida a intimação, nos termos do art. 841, § 4º 

do CPC, e, por conseguinte, expeça-se o competente alvará de 

levantamento da importância penhorada nos autos, conforme requerido à 

fl. 123, intimando-se pessoalmente a exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas, se houverem, pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2019.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157153 Nr: 4264-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO SOCREPPA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:RJ-20.283, FERNANDA MUENZER FLORES CRUZ - 

OAB:303.606/SP, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO PAULO 

CONSTANTINI - OAB:13433-A/MT

 Número do Processo: 4264-52.2011.811.0015

Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifico que foi expedido alvará de 

levantamento da importância depositada à fl. 230 na conta indicada pelo 

exequente à fl. 237 (fl. 244).

2. Deste modo, intime-se o exequente, para que, no prazo de cinco dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

3. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162576 Nr: 10357-31.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTANA VEÍCULOS LTDA, MARILENE 

ASSIS DE MATOS PEREIRA, HEDER VITOR MORAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Número do Processo: 10357-31.2011.811.0015

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 138/140 e, por conseguinte, determino a 

realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste 

Juízo, visando a localização do atual endereço dos executados e, para 

tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino o 

cumprimento da sentença de fls. 119/124.

3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, 

se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender 
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cabíveis, sob pena de arquivamento.

 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222493 Nr: 1167-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA BELAS ARTES EIRELI - ME, 

DIRLEI ANTONIO POLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, ELAINE PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:237.070/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:

 Número do Processo: 116705-2015.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se a exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de cinco dias, traga aos autos a comprovação da cessão dos direitos e 

obrigações do crédito aqui discutido para a Iresolve Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, bem como dê prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

2. Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante 

legal da exequente, consignando as mesmas advertências.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186509 Nr: 7690-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANEJAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA-ME, PATRICIA ALVES APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 7690-04.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Defiro a citação da Executada Patricia Alves Aparecida por edital, este 

pelo prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial.

2. Não havendo manifestação, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

douto Defensor Público que atua nesta Comarca, o qual deverá ser 

intimado desta nomeação, para que, no prazo legal ofereça a defesa que 

tiver, bem como, acompanhe o feito, até seus ulteriores termos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 209339 Nr: 10446-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON CARLOS INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 10446-49.2014.811.0015

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 99, e consequentemente, suspendo a ação pelo 

prazo concedido pela a exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação (15/05/2020).

2. Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

3. Com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2019

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175193 Nr: 10758-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR FERNANDO RODRIGUES, ADÃO 

RODRIGUES, MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 10758-93.2012.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por HSBC 

BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO em face de ADIR FERNANDO 

RODRIGUES e OUTROS.

Após a citação dos executados, por petição de fls. 83/84, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente na ação de execução de 

título extrajudicial (Autos nº 513-86.2013.811.0015) que tramita perante a 

1ª Vara Cível desta Comarca, sendo que o acordo abrangeu a presente 

ação.

Por fim, o exequente, por petição de fl. 96, informou que o acordo foi 

devidamente cumprido, requerendo a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 83/84, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, pelos executados.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238123 Nr: 10847-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO HONORATO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 10847-14.2015.811.0015

Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos, fls. 69/71.

2. Tendo em vista o decurso do prazo assinalado para cumprimento da 

obrigação, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, informando se 

houve a quitação do acordo e/ou formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará extinção do 

processo pelo pagamento (CPC, art. 924, II).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, em 

seguida, voltem-me os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163924 Nr: 11860-87.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO PEDRINHO CAMATTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 Número do Processo: 11860-87.2011.811.0015

Vistos etc.

1. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

2. Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 

15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 3. Havendo manifestação dentro do período de seis meses, 

desarquivem-se os autos, sem ônus para as partes.

4. Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 104890 Nr: 12082-60.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAVAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Número do Processo: 12082-60.2008.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

cinco dias, se manifeste sobre a petição de fls. 160/161.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266831 Nr: 7595-66.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON LUIZ FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 207.32-A

 Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, 

ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 54.Com o trânsito 

em julgado, intime-se o Autor para pagamento da multa de 2% sobre o 

valor da causa, conforme decisão de fls. 63/64, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Com ou sem pagamento, oficie-se ao Estado de Mato Grosso, por 

meio da Procuradoria Geral do Estado, remetendo cópia da decisão de fls. 

63/64, bem como desta sentença, para que tome as providências que 

entender cabível. Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114086 Nr: 6654-63.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MESQUITA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SCHAHIN S/A, LIFE UNIVERSAL 

INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO - OAB:25.273/O, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - 

OAB:24.613/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:S/P 239766, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, FLÁVIA ALMEIDA 

MOURA DI LATELLA - OAB:109.730/MG

 Pelo exposto, considerando que o pedido constante na exordial limitou-se 

à declaração da inexistência da dívida, condenação em danos morais e 

devolução dos valores descontados em sua folha de pagamento, porém 

os documentos de fls. 57/60 e 64 demonstraram que a requerente tinha 

plena ciência de que estaria contratando um empréstimo consignado, e 

uma vez que inexiste qualquer documento que comprove que ela tenha 

recusado ou devolvido o produto adquirido da requerida Life, julgo 

improcedente a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa atualizado, ficando a sua cobrança condicionada ao 

disposto no art. 98, § 3º do CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de 

janeiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264268 Nr: 6105-09.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245 A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão do requerente, para DECLARAR a inexistência 

de relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência do débito da 

requerente perante a requerida, com relação ao débito apontado à fl. 18, e 

ainda CONDENO a Requerida, a título de indenização pelos danos morais, 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, 

nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir do evento 

danoso – Data da Inscrição 27/04/2012 (Súmula 54 do STJ).CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da 
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condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Com o trânsito em 

julgado, oficie-se ao SERASA/SPC para que proceda a baixa definitiva do 

nome da Requerente de seu registro, com relação à dívida aqui 

questionada, e, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de 

janeiro de 2020.Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 239610 Nr: 11818-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDENÊ DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 11818-96.2015.811.0015

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 82, e consequentemente, suspendo a ação pelo 

prazo concedido pela a exequente para que a executada cumpra 

voluntariamente a obrigação (10/05/2021).

2. Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

3. Com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192953 Nr: 14666-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAN DIEGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HEEMANN CANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, RODOLFO FARES PAULO - 

OAB:OAB/MT 17.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, considerando que o prejudicado pode pleitear a rescisão do 

contrato em Juízo, uma vez que nos contratos bilaterais está sempre 

implícita uma cláusula resolutiva em caso de inadimplência, com 

fundamento nos art. 128 e 475, ambos do C.C., julgo parcialmente 

procedente o pedido para confirmar a liminar de reintegração de posse de 

fls. 55/57 e declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, fls. 

28/32, e ainda, condenar o requerido em perdas e danos, que fixo em 25% 

do valor das parcelas pagas.Considerando que a requerente sucumbiu de 

metade dos seus pedidos, condeno o requerido ao pagamento de metade 

das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 5% 

sobre o valor atualizado da causa.Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios em razão da revelia do requerido, no entanto, 

condeno-a ao pagamento de metade das custas processuais, o que faço 

com fundamento no art. 86 do CPC.Após o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.CSinop/MT, 8 de 

janeiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189887 Nr: 11342-29.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE VASCONCELOS DA SILVA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 330, § 1º, inciso I, do CPC, 

declaro inepta a petição inicial com relação ao pedido de número nº 2, e 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, condenando a Autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

36.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224653 Nr: 2553-70.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALENCAR FAGANELLO SANTOS 

SOUZA, CLODOALDO LEITE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os Réus, solidariamente, ao 

pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da emissão da cártula 

(15/01/2014), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira 

apresentação da cártula à instituição financeira sacada (17/01/2014) 

(REsp nº 1.556.834 – SP – Representativo de Controvérsia). Indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo réu Clodoaldo, eis 

que o pleito não foi instruído com qualquer documento hábil a comprovar 

sua situação financeira.CONDENO os réus, na proporção de 50% para 

cada um, nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC. Com o 

trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se segunda 

fase. P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192479 Nr: 14175-20.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Réu, ao pagamento da 

importância de R$ 1.977,00 (mil, novecentos e setenta e sete reais) 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da emissão da 

cártula (27/03/2012), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira 

apresentação da cártula à instituição financeira sacada (29/05/2012) 

(REsp nº 1.556.834 – SP – Representativo de Controvérsia). Condeno o 

réu, nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito 

em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda fase. 

P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166995 Nr: 1829-71.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO CARLOS MARONEZZI, EDSON MARCOS 

MELOZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Número do Processo: 1829-71.2012.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” ajuizada por ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, EDSON 

MARCOS MELOZZI e GLEICE MATOS MARONEZZI em face do BANCO DO 

BRASIL S/A.

 Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 217/219, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação, tendo os Autores, inclusive, renunciado ao 

direito em que se funda a ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 217/219, julgando 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alíneas “b e c”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

 Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268380 Nr: 8658-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 8658-29.2016.811.0015

Vistos etc.

1. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

2. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97896 Nr: 4918-44.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BIAZÃO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, JONAS 

MOLINARI ARAUJO - OAB:25.238-MT, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:OAB/MT 

19.724-O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. FIEL PAVONI - 

OAB:6.525 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL LOPES DE 

OLIVEIRA CASATI, para devolução dos autos nº 4918-44.2008.811.0015, 

Protocolo 97896, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182420 Nr: 3373-60.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE MELARA ZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMARCAS VEÍCULOS E 

FINANCIAMENTOS, BANCO FINASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA S. DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR BRANDÃO JUNIOR - 

OAB:PR/54.746, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 (...) Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano entre o trânsito em 

julgado da sentença e o requerimento de cumprimento de sentença, a 

intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do devedor, por 

meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto no art. 513, § 

4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) não 

efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se 

o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade com o 

art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de eventuais 

custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre 

o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do Código de Processo 

Civil.5. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento.6. Após, voltem-me conclusos.7. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Sinop/MT, 14 de janeiro 

de 2019 Cleber Luis Zeferino de PaulaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163758 Nr: 11678-04.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO CRUCCITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PÉRICLES 

ITABIRANO GOMIDE - OAB:MG/ 51.743, ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, JOÃO DACIO ROLIM - OAB:MG/822-A, 

MARIA JOÃO CARREIRO PEREIRA - OAB:MG/ 71.920, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Número do Processo: 11678-04.2011.811.0015

Vistos etc.

1. Aguarde-se o julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso do recurso de apelação interposto nos autos.

2. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270290 Nr: 9957-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN WALISON CAMARGO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 9957-41.2016.811.0015

Vistos etc.

Intime-se o Exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos o demonstrativo do débito atualizado, 

sob pena de extinção.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 105681 Nr: 13354-89.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A, 

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Número do Processo: 13354-89.2008.811.0015

Vistos etc.

1. Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fl. 228, e 

consequentemente, suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de 

um ano.

2. Findo o prazo fixado acima sem indicação precisa de bens (não bastará 

novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, 

sendo que a partir dai começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2019

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206891 Nr: 8502-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RENATO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 8502-12.2014.811.0015

Vistos etc.

1. Defiro o pedido fls. 143 e, por conseguinte, determino à realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do executado e, para tanto, junto aos autos 

os extratos emitidos pelos convênios.

 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte executada, nos moldes da decisão sob fls. 75/76.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se o Exequente 

para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

4. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este 

pelo prazo de 20 dias.

5. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, 

querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito 

até seus ulteriores termos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213293 Nr: 13644-94.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON LUCAS DE ARAUJO, MILTON 

ANTUNES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YARA DA SILVA 

SANTOS BEZERRA,  para devo lução dos autos nº 

13644-94.2014.811.0015, Protocolo 213293, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210946 Nr: 11724-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON LUCAS ARAUJO, MILTON ANTUNES 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YARA DA SILVA 

SANTOS BEZERRA,  para devo lução dos autos nº 

11724-85.2014.811.0015, Protocolo 210946, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85419 Nr: 2847-06.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULARROZ INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, JONAS 

MOLINARI ARAUJO - OAB:25.238-MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, RAFAEL 

LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O, TIAGO 

PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 
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OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT, HUGO RAMOS 

VILELA (DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO MT) - OAB:, LUIZ CERUTTI - 

OAB:OAB/SC 5814

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL LOPES DE 

OLIVEIRA CASATI, para devolução dos autos nº 2847-06.2007.811.0015, 

Protocolo 85419, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158371 Nr: 5559-27.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKI MOTOS LTDA, CARLOS EDUARDO 

KICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIGIA MARIA 

PREVIDELLI RABELO, para devolução dos autos nº 

5559-27.2011.811.0015, Protocolo 158371, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 129603 Nr: 8818-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, VALDELICIO 

SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 8818-64.2010.811.0015

Vistos etc.

Intime-se o Exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos o demonstrativo do débito atualizado, 

sob pena de extinção.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 185591 Nr: 6727-93.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALOISIO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:MT 

12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 6727-93.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no 

artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (fls. 

38/41).

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo.

4. P.R.I.C. Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251337 Nr: 18982-15.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SILVA DA FONTOURA 

PRODUÇÕES, VANDERLEI SILVA DA FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os Réus, solidariamente, ao 

pagamento da importância de R$ 6.796,84 (seis mil, setecentos e noventa 

e seis reais e oitenta e quatro centavos) devidamente corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da emissão de cada cártula (ambas em 

15/02/2015), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira 

apresentação de cada cártula à instituição financeira sacada (cheque nº 

850076 – 1ª apresentação em 24/03/2015; cheque nº 850067 – 1ª 

apresentação em 22/04/2015) (REsp nº 1.556.834 – SP – Representativo 

de Controvérsia). Condeno os réus, nas custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 8º do CPC. Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247550 Nr: 16841-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLEBSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 16841-23.2015.811.0015

Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOSE CLEBSON DA SILVA.

Antes da citação do executado, por petição de fls. 66/70, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão da ação.

 O acordo foi homologado e o processo suspenso, fl. 71.

Por petição de fls. 80/81, o exequente informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 66/70, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175703 Nr: 11333-04.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 668 de 812



TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO PREIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. BORGES TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/7052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Número do Processo: 11333-04.2012.811.0015

Vistos etc.

1. É público e notório que o patrono da Ré faleceu, desta forma, a teor do 

disposto no art. 313, I e § 3º do CPC, suspendo o curso do processo pelo 

prazo de 15 dias e determino a intimação pessoal do representante legal 

da autora para que, no mesmo prazo, constitua novo advogado, sob pena 

de revelia.

2. Com ou sem regularização, façam-me os autos cls. para sentença.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166707 Nr: 1530-94.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. V. BORGES TRANSPORTES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/7052-B

 Número do Processo: 1530-94.2012.811.0015

Vistos etc.

1. É público e notório que o patrono da autora faleceu, desta forma, a teor 

do disposto no art. 313, I e § 3º do CPC, suspendo o curso do processo 

pelo prazo de 15 dias e determino a intimação pessoal do representante 

legal da autora para que, no mesmo prazo, constitua novo advogado, sob 

pena de extinção.

2. Com a regularização, façam-me os autos cls. para sentença, caso 

contrário, cls. para extinção.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179520 Nr: 291-21.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Número do Processo: 291-21.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

2. Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 

15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 3. Havendo manifestação dentro do período de seis meses, 

desarquivem-se os autos, sem ônus para as partes.

4. Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161541 Nr: 9130-06.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON DA SILVA, CLAUDINÉIA DA SILVA, JOÃO 

EDWARDO DA SILVA, NICOLAS EMANUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8840-B, LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, 

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973/SP, LUIS 

CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 Número do Processo: 9130-06.2011.811.0015

Vistos etc.

1. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

2. Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261398 Nr: 4530-63.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA KROTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA VANESSA GIROTTOO 

DA SILVEIRA - OAB:14.898, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, condenando a Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do CPC, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida 

às fls. 26.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 362273 Nr: 11686-97.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCILENE RIBEIRO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAISON PIERRE COMERCIO DE COSMETICO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILDO SEVERO DA SILVA - 

OAB:8783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 11686-97.2019.811.0015

Vistos etc.

1. Renove-se a intimação da autora, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 
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entender de direito, sob pena de arquivamento.

2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261695 Nr: 4700-35.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a Ré a 

pagar ao Autor a diferença entre o valor pago na esfera administrativa e 

aqui encontro, por simples cálculo matemático, com incidência de correção 

monetária desde o evento danoso/acidente, e juros de mora a partir da 

citação.CONDENO a Ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.Com o trânsito 

em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 

2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184904 Nr: 6005-59.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMOALDO MURPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA BALBINOT 

KRAUSPENHAR - OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 Número do Processo: 6005-59.2013.811.0015

Vistos etc.

1. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

2. Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 

15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 3. Havendo manifestação dentro do período de seis meses, 

desarquivem-se os autos, sem ônus para as partes.

4. Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122355 Nr: 1516-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Número do Processo: 1516-81.2010.811.0015

Vistos etc.

1. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT, e, por 

conseguinte, traslade-se cópia do acordão de fls. 180/187, para os autos 

nº 345/2009, Código nº 115373.

2. Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 

15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 3. Havendo manifestação dentro do período de seis meses, 

desarquivem-se os autos, sem ônus para as partes.

4. Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273643 Nr: 12083-64.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENIFER MEG DA CRUZ ZAVODINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, 

apenas para CONDENAR a Ré a pagar a Autora a diferença entre o valor 

pago na esfera administrativa e aqui encontro, por simples cálculo 

matemático, com incidência de correção monetária desde o evento 

danoso/acidente, e juros de mora a partir da citação.Considerando que as 

partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as ao pagamento das 

custas processuais pro-rata (50%) e em honorários advocatícios, que, 

nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), 

sendo 50% de responsabilidade do Autor e 50% de responsabilidade da 

Ré, ficando a cobrança, com relação ao primeiro, condicionada ao 

disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ante a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita (fls. 48).Com o trânsito em julgado da 

sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.CLEBER 

LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251342 Nr: 18986-52.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI DALVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 
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SANTOS - OAB:26992/A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, condenando a Autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 2º, do CPC, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita 

concedida às fls. 128.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se 

a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação.P.R.I.C.Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192139 Nr: 13789-87.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI PEREIRA DA SILVA, LUIZ GABRIEL 

WEISS ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 13789-87.2013.811.0015

Vistos etc.

Intime-se o Exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos o demonstrativo do débito atualizado, 

sob pena de extinção.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154121 Nr: 2100-17.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DE FARIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 6551-A, ANA PAULA GALINDO VANALLI - 

OAB:10.982/OAB-MT, THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 17.623

 Número do Processo: 2100-17.2011.811.0015

Vistos etc.

1. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

2. Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 

15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 3. Havendo manifestação dentro do período de seis meses, 

desarquivem-se os autos, sem ônus para as partes.

4. Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 9 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008858-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE JESUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN FERREIRA DA SILVA (REU)

PATRICIA FERREIRA DA SILVA (REU)

SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Autos 1008858-82.2017.8.11.0015 - INTIMO AS PARTES da audiência 

REDESIGNADA para o dia 19/2/2020, às 14 horas. Sinop-MT, 22 de janeiro 

de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000092-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR LUIZ KLOCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Autos - 1000092-74.2016.8.11.0015 - INTIMO O ADVOGADO DO 

EXEQUENTE para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cálculo do 

montante devido por cada um dos executados, descontando o montante 

levantado e acrescendo a multa e os honorários advocatícios desta fase, 

no percentual de 10% (dez por cento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 334890 Nr: 12720-44.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA BORIN LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA DE MIRANDA CUBA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MOREIRA DE ASSIS - 

OAB:OAB/SP 120445

 Código nº 334890

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

10 dias, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou 

digam se pretendem o julgamento antecipado. Em igual termo, deverá a 

requerente aportar documentos comprobatórios acerca da inexistência de 

bens em nome da executada, bem como das matriculas imobiliárias 

referidas na inicial.

 Intimem-se.

 Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 62569 Nr: 2261-37.2005.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU ADÃO HINTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MARIA - 

OAB:11.999-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, MARCO ANTONIO CORBELINO - OAB:9898/MT

 Código nº 62569

 Tendo em vista a informação de fls. 88, expeça-se oficio à Colonizadora 

Sinop S/A, solicitando informações sobre o imóvel e seu matricula 

imobiliária, bem como se houve cessão de direitos relativos ao bem e, em 

caso positivo, solicite-se o envio a este juízo. Após, será deliberado 

acerca da restrição que recaiu sobre os veículos.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos demonstrativo do débito atualizado.

 Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106102 Nr: 14117-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO ROBERTO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida 

(fls.125 e verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128359 Nr: 7574-03.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815, MÁRCIO HENRIQUE PERERIA CARDOSO - OAB:7.659-MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para manifestar em cinco dias sobre petição de 

fls. 191/192.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80276 Nr: 8581-69.2006.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, MARIA AMÉLIA 

FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA., 

ALCIONE PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para manifestar em três dias sobre 

proposta de fls. 1142 a 1155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258780 Nr: 2967-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. BOCARDI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA OLIVEIRA CHIODELLI, ANA 

PAULA OLIVEIRA CHIODELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, JANDESMARA CAVALHERI - OAB:14586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da AUTORA para manifestar em cinco dias sobre carta 

precatória devolvida (fls. 64 a 69).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185015 Nr: 6122-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE BARROS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida 

(fls. 91 e verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227596 Nr: 4193-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida 

(fls. 59 e verso).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015309-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBE SOARES MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1015309-55.2019.8.11.0015 O requerente alega que o 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel 

Urbano em Loteamento firmado com a requerida possui abusividades e 

que a cobrança das parcelas na forma prevista no contrato acarretará a 

impossibilidade de se manter adimplente, sem prejuízo ao seu sustento 

família. Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência para que a 

requerida seja compelida a cobrar o valor incontroverso de R$1.040,36 

(um mil e quarenta reais e trinta e seis centavos), bem como cancele o 

pagamento dos boletos em aberto com valor abusivo e se abstenha de 

incluir o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. DECIDO. Sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. O artigo 300 do 

CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando 

existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver 

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

Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela 

de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Com tais considerações, verifico, no caso vertente, 

que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da 
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tutela, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para 

tanto, constantes do diploma legal supracitado. Inicialmente, insta destacar 

que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a proibição da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) houver ação fundada na existência integral ou parcial 

do débito; ii) ficar demonstrado que a alegação da cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz ( Recurso Especial 1061530/RS 

- julgado conforme procedimento previsto para Recursos Repetitivos). No 

caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes, uma vez que 

a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora. 

Ademais, a princípio, não é possível verificar a abusividade do contrato. 

No ponto, o requerente sustenta ser indevida a cobrança cumulativa de 

correção monetária pelo IGPM e de juros de 0,6% ao mês. Entretanto, se 

tratam de encargos com finalidades distintas e a sua cobrança no contrato 

não importa em ilegalidade. Neste aspecto, a parte autora não demonstrou 

que a alegada cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do STF ou STJ. Insta destacar que o 

contrato originalmente firmado com a requerida foi objeto de cessão ao 

requerente, o qual, ao entabular o negócio, era conhecedor das cláusulas 

e condições previamente estabelecidas entre a requerida e o cedente, as 

quais devem ser cumpridas. Ademais, não se pode impor à requerida a 

obrigação de receber valor inferior ao contratado, notadamente porque o 

depósito da parcela incontroversa não tem o condão de afastar os efeitos 

da mora. Assim, as parcelas devem continuar sendo pagas no tempo e 

modo contratadas, na forma do art. 330, § 3º, do CPC. Diante do exposto, 

é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla 

defesa da requerida, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

DEPÓSITO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES REDEFINIDO PELO PRÓPRIO 

DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 285, PARÁGRAFO ÚNICO - 

ENCARGOS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A propositura de ação revisional, por si só, não 

suspende a exigibilidade do pacto e a mora do devedor. 2. Ausente 

verossimilhança nas alegações, não se antecipa a tutela para impedir 

eventual negativação em caso de inadimplemento. 3. O art. 285-B, § 1º, do 

CPC estabelece que o “valor incontroverso deverá continuar sendo pago 

no tempo e modo contratados”, não sendo possível, portanto, o depósito 

judicial das prestações vincendas sob qualquer pretexto.” (TJ/MT, AI 

149946/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNÃO EM 

PAGAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS 

PARCELAS DE VALOR INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO 

INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE 

– INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração 

da verossimilhança das alegações, quanto à alegada ilegalidade das 

cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). Posto isso, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do 

Código de Processo Civil e, nos termos do art. 334 do CPC, designo 

audiência para tentativa de conciliação para o dia 07/05/2020, às 

16h45min, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014027-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1014027-79.2019.8.11.0015 O requerente alega que o 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel 

Urbano em Loteamento firmado com a requerida possui abusividades e 

que a cobrança das parcelas na forma prevista no contrato acarretará a 

impossibilidade de se manter adimplente. Assim, pugna pela concessão da 

tutela de urgência para que lhe seja autorizado efetuar o pagamento dos 

valores mensais incontroversos das parcelas (R$1.029,42 - um mil e vinte 

e nove reais e quarenta e dois centavos), bem como que a parte requerida 

se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. 

DECIDO. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes 

os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º do CPC. O artigo 

300 do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015) estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com tais 

considerações, verifico que é de rigor o indeferimento do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que ausentes os requisitos 

legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC/2015. 

Inicialmente, insta destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que a proibição da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida se, cumulativamente: i) houver ação fundada na 

existência integral ou parcial do débito; ii) ficar demonstrado que a 

alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) for depositada a parcela 

incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio 

do juiz (Recurso Especial 1061530/RS - julgado conforme procedimento 

previsto para Recursos Repetitivos). No caso dos autos, tais requisitos 

não se encontram presentes, uma vez que a simples propositura da ação 

revisional não descaracteriza a mora. Ademais, a princípio, não é possível 

verificar a abusividade do contrato. No ponto, o requerente sustenta ser 

indevida a cobrança cumulativa de correção monetária pelo IGPM e de 

juros de 0,6% ao mês. Entretanto, se tratam de encargos com finalidades 

distintas e a sua cobrança no contrato não importa em ilegalidade. Neste 

aspecto, a parte autora não demonstrou que a alegada cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ. Insta destacar que o contrato originalmente firmado com a 

requerida foi objeto de cessão ao requerente, o qual, ao entabular o 

negócio, era conhecedor das cláusulas e condições previamente 

estabelecidas entre a requerida e o cedente, as quais devem ser 

cumpridas. Ademais, não se pode impor à requerida a obrigação de 

receber valor inferior ao contratado, notadamente porque o depósito da 

parcela incontroversa não tem o condão de afastar os efeitos da mora. 

Assim, as parcelas devem continuar sendo pagas no tempo e modo 

contratadas, na forma do art. 330, § 3º, do CPC. Diante do exposto, é 

imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla 

defesa da requerida, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 
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REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

DEPÓSITO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES REDEFINIDO PELO PRÓPRIO 

DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 285, PARÁGRAFO ÚNICO - 

ENCARGOS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A propositura de ação revisional, por si só, não 

suspende a exigibilidade do pacto e a mora do devedor. 2. Ausente 

verossimilhança nas alegações, não se antecipa a tutela para impedir 

eventual negativação em caso de inadimplemento. 3. O art. 285-B, § 1º, do 

CPC estabelece que o “valor incontroverso deverá continuar sendo pago 

no tempo e modo contratados”, não sendo possível, portanto, o depósito 

judicial das prestações vincendas sob qualquer pretexto.” (TJ/MT, AI 

149946/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNÃO EM 

PAGAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS 

PARCELAS DE VALOR INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO 

INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE 

– INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração 

da verossimilhança das alegações, quanto à alegada ilegalidade das 

cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). Posto isso, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do 

Código de Processo Civil e, nos termos do art. 334 do CPC, designo 

audiência para tentativa de conciliação para o dia 02/04/2020, às 

15h15min, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015530-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANNY BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1515530-38.2019.8.11.0015 A requerente alega que 

adquiriu um lote urbano, para pagamento parcelado. Argumenta que, em 

razão de problemas financeiros, solicitou a rescisão do contrato à 

requerida, com a restituição de 90% (noventa por cento) dos valores 

pagos, mas que a requerida recusou a proposta, sob a justificativa de que 

a multa contratual é de 10% (dez) sobre o valor do contrato, devidamente 

corrigido, mais os impostos e taxas. Assim, aduzindo ser ilegal a cobrança 

de tais encargos, pugna, em tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 

DECIDO. Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, uma vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, 

§§ 1º, 3º e 4º. O artigo 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com tais 

considerações, verifico, no caso vertente, que é de rigor o deferimento do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que presentes os 

requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do 

CPC/2015. Ressai dos autos que a requerente, alegando dificuldades 

financeiras, pretende rescindir o contrato de compra e venda do lote de 

terreno urbano, sem ser coagida pela inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores, haja vista que alega a abusividade do valor que a 

requerida pretende reter pela rescisão imotivada. Analisando os 

documentos acostados à inicial, verifica-se que a requerente aderiu ao 

contrato de venda e compra de imóvel urbano em loteamento, com os 

encargos a ele inerentes. Contudo, analisando a condição resolutiva do 

contrato (cláusula quinta), nota-se a plausibilidade do direito invocado, 

diante da cláusula penal fixada no importe de 10% (dez por cento) do 

valor do contrato, devidamente corrigido. No ponto, a princípio, se mostra 

excessiva a retenção de montante sobre o valor integral do contrato e não 

sobre o valor pago pelo consumidor, conforme já decidiu o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “STJ - RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS 

VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte de 

Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e 

venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do 

percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da 

quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. [...] 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.311.514-SP (2012/0041985-5) RELATOR: 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 10/11/2016. Grifei. 

Assim, havendo discordância quanto ao montante a ser restituído à 

requerente, verifica-se o perigo do dano, já que notório os prejuízos 

decorrentes da negativação perante órgãos de proteção ao crédito, que 

possui nefastos efeitos na vida de qualquer indivíduo. Posto isso, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, para o fim de determinar que a requerida se 

abstenha de incluir o nome da autora no Cadastro de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão da 

restrição, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

14/05/2020, às 13h45min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. Cite-se a requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC, bem como para que se atente ao disposto no 

artigo 304 do CPC/2015. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo os requerentes na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000031-77.2020.8.11.0015 A requerente alega que a 

parte requerida vem efetuando descontos mensais indevidos em sua 

conta bancária, relacionados a um seguro que não foi contratado. Assim, 

pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja 

determinada a suspensão dos descontos indevidos. DECIDO: Sem prejuízo 

de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, todos do CPC. O artigo 300 do 

CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando 

existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver 

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

Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela 

de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Analisando os documentos juntados à inicial, verifico 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, uma vez que no ID 

27795451 restaram comprovados os descontos realizados na conta 

bancária da autora pela empresa requerida Zurich Seguros. Além disso, o 

desconto em tela incide sobre remuneração destinada ao próprio sustento 

da requerente, o que evidencia a necessidade de suspensão imediata de 

qualquer desconto realizado sem anuência do consumidor. Assim, 

considerando que a requerente alega que não firmou negócio jurídico com 

a requerida, em atenção ao princípio da boa-fé, deve ser acolhida a sua 

afirmação, notadamente porque fica sujeita às penalidades por eventual 

falsidade de suas alegações. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CONTROVÉRSIA 

RELATIVA À EXISTÊNCIA E VALIDADE DA AVENÇA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTRACHEQUE. 

CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O conjunto probatório 

coligido aos autos revela a existência de inequívoca manifestação de 

vontade da agravante, no sentido de encerrar a relação securitária, com a 

qual alega não ter anuído. Portanto, para além da controvérsia em torno da 

efetiva celebração da avença, surge indubitável que, seja pela vontade da 

consumidora, seja pela declaração de nulidade ou inexistência do 

instrumento, o contrato será rescindido. 2. Independentemente do 

fundamento adotado, não se discute o direito potestativo da demandante, 

oriundo da própria conformação da relação jurídica em tela, de rescindir o 

negócio jurídico, arcando com as conseqüências advindas dessa decisão, 

sobretudo a perda das garantias previstas em apólice, caso existente. 3. 

O desconto incide sobre remuneração destinada ao próprio sustento da 

agravante e de sua família, o que evidencia a necessidade de suspensão 

imediata de qualquer desconto realizado sem anuência ou concordância 

da consumidora. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 

07171326720178070000 DF 0717132-67.2017.8.07.0000, Relator: LUÍS 

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2018, 4ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.)”. Registre-se, por oportuno, que não há risco de 

irreversibilidade no deferimento da medida, na forma do artigo 298, § 3º, 

do CPC, uma vez que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer 

tempo, tudo sem prejuízo da cobrança judicial do débito, se devido, 

incidindo os acréscimos legais atinentes à espécie. Dessa forma, 

presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano alegado na inicial, merece acolhimento parcial o pedido de 

tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na 

sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do 

contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução 

processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse 

sentido do artigo 296 do CPC. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, do CPC, para o fim de determinar 

que a parte requerida se abstenha de proceder descontos na conta 

bancária da requerente, em relação ao débito objeto desta ação, até 

ulterior ordem judicial em contrário, sob pena de multa no valor R$ 500,00 

(quinhentos reais) por cada desconto indevido. Nos termos do art. 334 do 

CPC, e designo, a audiência para tentativa de conciliação para o dia 

14/05/2020, às 14h30min ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012203-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

PETER JOHN DAL MOLIN OAB - MT8698/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. B. (REU)

S. B. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Requerente para 

que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).(28220151 - 

Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013675-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE TEODORO MOLIANI (REQUERENTE)

FRANCISCO DE ASSIS MOLIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILENE TEODORO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) OFICIO/DECISÃO que se 

encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28234402 - Documento de 

comprovação (Processo 1013675 92.2017.8.11.0015) / 20105600 - 

Decisão). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010550-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. C. D. O. (EXEQUENTE)

R. C. D. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. S. D. O. (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1010550-19.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:RENATA 

CARDOSO DIAS DE OLIVEIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY DA SILVA BERGAMIM, JADERSON SILVA BENTO POLO PASSIVO: 

CESAR PAULO SILVA DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR EM RELAÇÃO A CARTA PRECATÓRIA 

DEVOLVIDA NEGATIVA, ID N. 28243543. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 191196 Nr: 12825-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:MT/16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Forte no artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte inventariante acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, porquanto a possibilidade de 

ajuizamento do inventário negativo somente encontra respaldo em algumas 

hipóteses, como para atender a exigência legal do regime de bens do 

casamento de viúvo que tem filhos.

2. Após, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290675 Nr: 2722-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, CLARISSE 

ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em cumprimento à decisão de fls. 51, transcorreu "in 

albis" o prazo para manifestação/pagamento do executado, devidamente 

intimado por meio da carta de intimação (fl. 63) com AR (fl. 63v), caso em 

que, nos termos do disposto no art. 203, §4º do CPC/15, IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente, por meio de seus advogados 

constituídos (NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - FASIP), para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116068 Nr: 8596-33.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XMAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:MT 18567-0

 Certifico que, em cumprimento ao Art. 203, § 4º do CPC ou nos termos do 

Art. 701, XVIII, da CNGC, IMPULSIONO estes autos para proceder com a 

INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, Dra. XÊNIA M. 

ARTMANN GUERRA, para, querendo, se manifeste quanto a certidão do 

Oficial de Justiça acostada às fls. 132 dos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206268 Nr: 7969-53.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GODC, EODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, CLARISSE 

ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - 

OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CERTIFICO QUE, em cumprimento à decisão de fls. 73, bem como ao 

comando legal do art. 203, §4º do CPC/15, IMPULSIONO os autos para 

INTIMAR a parte autora, por meio de seus advogados constituídos 

(NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - FASIP), para, querendo, manifestar-se 

quanto a certidão negativa de intimação do executado juntada às fls. 79v, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172515 Nr: 7783-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIMAEL REIS MONTEZUMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO LUIS DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 7783-98.2012.811.0015, Protocolo 

172515, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177211 Nr: 12997-70.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIMAEL REIS MONTEZUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO LUIS DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 12997-70.2012.811.0015, Protocolo 

177211, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011272-36.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011272-36.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 
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CEP: 78000-000 Processo n.: 8011272-36.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28234878.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010649-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010649-98.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RABELO DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000369-51.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

RABELO DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/03/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENDRUSCOLO & BERTICELLI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000370-36.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RAFAEL LOPES 

DE OLIVEIRA CASATI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONAS 

MOLINARI ARAUJO POLO PASSIVO: VENDRUSCOLO & BERTICELLI LTDA 

- ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/03/2020 Hora: 09:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000371-21.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALMIRA ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO ALVES 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 04/03/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000372-06.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FRANCISCO DAS 

CHAGAS DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RESENDE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERFURACAO DE POCOS SEMI ARTESIANOS SINOP LTDA (REU)

PAULO SERGIO DORNELLES LENCINA (REU)

 

PROCESSO n. 1000378-13.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JORGE RESENDE 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA BATISTA 

RIBEIRO POLO PASSIVO: PAULO SERGIO DORNELLES LENCINA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/03/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011440-38.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CAETANO MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JITESKI DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO(A))

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011380-36.2012.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE TEREZINHA WELTER HERMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBEKA VIEIRA OAB - MT14392/A (ADVOGADO(A))

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIA CRISTINA SOARES (EXECUTADO)

ANDERSON CARLOS MENDES (EXECUTADO)

MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011380-36.2012.8.11.0015 EXEQUENTE: VALDETE TEREZINHA WELTER 

HERMES EXECUTADO: MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - EPP Vistos, etc. A autora formulou pedido de 

DESCONSIDERAÇÃO da PERSONALIDADE JURÍDICA do executado. 

Intimado para se manifestar, vez que, a exequente postula a penhora de 

eventuais valores encontrados na conta pessoal dos sócios da 

executada, pugna pelo indeferimento ao argumento que e a executada, 

não vem ou está em desvio de finalidade para afastamento da autonomia 

patrimonial, alegando que não há abuso de direito. Pois bem. A 

desconsideração da personalidade jurídica caracteriza-se pelo 

afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, atingir os 

sócios e proprietários da empresa, ora executada, de modo a 

responsabilizar o sócio controlador por obrigações da pessoa jurídica. 

Conclui-se, de uma interpretação ao art. 50 do Código Civil, ser possível a 

desconsideração da personalidade jurídica, de modo a atingir bens dos 

sócios controladores em razão de dívidas contraídas pela sociedade 

empresaria, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma 

supracitada. Reportando ao caso em vertente, verifico que as reiteradas 

tentativas de localização de bens da empresa executada, bem como, 

todas as diligências determinadas nos autos, dão conta que ocorreu o 

denominado abuso de personalidade, pois a demanda se iniciou no ano de 

2012 (processo de conhecimento), iniciando a fase de cumprimento de 

sentença no ano de 2015 e até o momento a executada não manifestou 

interesse em por fim a presente execução. A empresa executada não tem 

em seu nome bens passíveis de penhora, bem como, não possui 

aplicações financeiras ou veículos relacionadas ao seu CNPJ, o que é 

desconsoante com o fato de se tratar de uma empresa ativa. Tal fato 

autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, vez que assim 

orienta-se o julgado que a seguir colaciono: TJ-SP - Agravo de Instrumento 

AI 21528854320158260000 SP 2152885-43.2015.8.26.0000 (TJ-SP)Data 

de publicação: 02/09/2015Ementa: *DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de modificar a decisão que 

determinou a responsabilização dos sócios da executada pela execução – 

Inadmissibilidade – Ausência de bens penhoráveis e conduta abusiva dos 

sócios que ensejou o esvaziamento financeiro da sociedade, em 

detrimento da exequente e permite concluir que a empresa não possui 

qualquer ativo financeiro capaz de assegurar o juízo e saldar a obrigação 

– Elementos que autorizam a desconsideração - Recurso não provido* 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA - CABIMENTO NA ESPÉCIE - PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES 

DEMONSTRADOS - ABUSO DE DIREITO - RECURSO IMPROVIDO. A teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo coibir o uso 

irregular da sociedade, para fins contrários ao direito. A sua aplicação, no 

entanto, depende de um exame apurado de cada caso isoladamente, e em 

caráter excepcional, de modo a preservar a independência e 

intangibilidade da personalidade jurídica. Por essa razão, a fraude e o 

abuso de direito, que autorizam a adoção da teoria, devem restar 

demonstrados de maneira robusta, não se admitindo meros indícios ou 

presunções. Portanto, quando se recorre à pessoa jurídica para ludibriar 

credores ou fugir à incidência de certas leis ou ainda proteger atos 

reprováveis, deve o Julgador considerar os seus componentes como 

pessoas físicas, impedindo, assim, que por meio de uma ficção jurídica se 

construa um anteparo para a realização de atos escusos. (destacamos) 

(AI, 9910/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/08/2012, Data da 

publicação no DJE 16/08/2012) Ante o exposto, vejo por bem acolher o 

pedido da exequente, considerando que o feito se arrasta por excessivo 

tempo, e, em que pese o baixo valor da execução, não houve até o 

momento nenhuma tentativa frutífera de constrição, o que é contraditório 

ao fato da empresa estar ativa. Sendo assim, DEFIRO o pedido de 

DESCONSIDERAÇÃO da PERSONALIDADE JURÍDICA, para atingir bens em 

nome dos sócios da empresa executada, passando os sócios a integrar o 

polo passivo da relação processual a Senhora MÉRCIA CRISTINA SOARES 

CPF 621.436.621-49 e ANDERSON CARLOS MENDES, CPF 

037.056.241-05. PROCEDA A SECRETARIA DA VARA COM A INCLUSÃO 

DOS SÓCIOS, devendo ser retificado o polo passivo dos autos, passando 

a constar o nome dos sócios no polo passivo da demanda. Intimem-se. 

Cumpra-se. ÁS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI CALGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA DE SOUSA JEDLIKA OAB - MT27785/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000384-20.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GRACIELI 

CALGARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ATILA DE SOUSA JEDLIKA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/03/2020 

Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002717-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HARRI APPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TEICHEIRA TURRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002717-81.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28240342.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE LAZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIA LONKOSKI OAB - MT24207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REU)

 

PROCESSO n. 1000389-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIANA DE 

LAZARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIDIA LONKOSKI POLO 

PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 
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MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARNOLDO MOHR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.L PISCINAS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000391-12.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FERNANDO 

ARNOLDO MOHR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE OLIVEIRA 

SILVA NETO POLO PASSIVO: W.L PISCINAS LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO VERLINGUE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO VELLOSO HENRIQUES OAB - MG99855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000393-79.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CASSIANO 

VERLINGUE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

VELLOSO HENRIQUES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/03/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012982-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO OAB - MT0019212A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012982-23.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA BONITA COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: MARCIA REGINA DE SOUZA 

Vistos etc. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 dias, se 

manifeste quanto à certidão acostada em Id. 9370823, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Decorrido o aludido prazo, tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de abril de 2019. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECLACENTER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, 

REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000395-49.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ODAIR PEREIRA 

DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ PIRES ROCHA POLO 

PASSIVO: TECLACENTER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/03/2020 Hora: 14:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002164-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JR COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARDEN GONTIJO FRANCA FILHO OAB - GO29639 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/05/2017 17:00. Quinta-feira, 04 de Maio de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERES DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE proposta por CLERES DOS SANTOS DA 

CONCEICAO em face de NATURA COSMÉTICOS S.A. A parte Requerente 

em sua exordial negou a existência de contrato ou relação jurídica entre 

as partes que permitisse à parte Requerida proceder com a inscrição de 

seu nome em cadastro de inadimplentes. Inicialmente deve ser acolhida a 

PRELIMINAR de CONEXÃO formulada pela parte Requerida. Observa-se, 

no presente caso, que o nome da parte Requerente foi inscrito por 03 

(três) vezes em cadastro de inadimplentes pela parte Requerida, cada 

inscrição derivando de um contrato distinto e possuindo débito distinto dos 

demais; portanto, a parte Requerente ajuízo uma demanda para cada 

inscrição que entendeu indevida. Ora, ambas insurgem-se contra a 

inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes; 

bem como há negativa de contratação. Portanto, há evidente CONEXÃO 

entre estas, matéria que poderá ser conhecida de ofício. A conexão, 

conforme preceitua o art. 55, CPC, in verbis: Art. 55. Reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir.. E leciona Fredie Didier Jr[1]: É uma relação de semelhança entre 

demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a 

produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe 

demandas distinas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo. Ora 

no presente caso, em todas as ações há a identidade de partes, bem 

como o pedido, sendo a causa de pedir comum entre estas, qual seja, uma 

inscrição indevida. A diferença é simplesmente o contrato e o valor do 
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débito. Existindo conexão, como de fato existe nos presentes autos, por 

força da normal processual cogente do art. 55,§1º, CPC e sob o prisma da 

eficiência processual é necessária a decisão em simultâneo para evitar 

d e c i s õ e s  c o n f l i t a n t e s ,  p a s s o  a  j u l g a r  o s  a u t o s 

8 0 1 0 0 1 0 - 8 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 0 0 1 1 - 6 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8010012-50.2016.8.11.0015 passo a julga-los simultaneamente. Para fins 

de compreensão, todas as vezes que houver a menção de documentos 

juntados respectivamente nas três demandas acima elencadas, tal 

menção respeitará a ordem ali estabelecida. Nos autos n. 

8010010-80.2016.8.11.0015 a parte Requerente insurge-se contra a 

inscrição no valor de R$ 391,37; nos autos n. 8010011-65.2016.8.11.0015 

o valor de R$ 292,86 e nos autos n. 8010012-50.2016.8.11.0015 o valor 

de R$ 391,37. Tal como observado a parte Requerente nega em suas 

petições iniciais a assinatura de contrato com a parte Requerida; todavia, 

esta anexou aos autos, respectivamente nos ids nº 4299099, 4299296 e 

4299181; ficha cadastral e cópia dos documentos em nome da parte 

Requerente. Pela simples análise da documentação carreada aos autos 

pela parte Requerida, nos ids acima; com a documentação juntada aos 

autos pela parte Requerente, respectivamente, nos ids nº 2225585, 

2225569 e 2225558; verifica-se a nítida semelhança entre as fotografias 

do RG e da CNH, bem como nas assinaturas. Tal semelhança é até melhor 

ilustrada na comparação das assinaturas efetuada pela parte Requerente 

em sede de impugnação à contestação, respectivamente anexa aos ids nº 

4336922, 4337272 e 4337370. Apesar dos argumentos expostos pela 

parte Requerente em suas manifestações processuais restou 

devidamente comprovado nos autos a existência de vínculo jurídico entre 

os litigantes, bem como a origem das inscrições contestadas. In casu, 

ainda tem-se que, de acordo com as provas produzidas pela parte 

Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar se 

eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Pela vasta 

documentação carreada às três contestações é visível que a parte 

Requerente pactuou relação jurídica com a parte Requerida. Havendo 

prova da relação jurídica será lícita sua inscrição em cadastro de 

inadimplentes. Por fim, a reprovável conduta apresentada pela parte 

Requerente deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má 

fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EMPRESA RECORRIDA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.[…] 3. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato 

colacionado a contestação é idêntica àquela aposta na Carteira de 

Identidade acostada aos autos (Evento 01). 4. Evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da 

penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 

9.099/96. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 536979120168110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017 - grifo nosso) 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais - Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Improcedência da ação - 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu - 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito - Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito - Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I) - Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015 - grifo nosso) A multa, evidentemente, não 

tem caráter ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a 

impedir o exercício irresponsável do direito uma vez que o Poder Judiciário 

não pode admitir que sejam intentadas demandas temerárias e eivadas de 

má-fé visando objetivos escusos, que atravacam-no causando uma 

excessiva demora na entrega da prestação jurisdicional às demais 

causas. Por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95 todos aqueles que litigam 

em primeira instância nos Juizados Especiais gozam de gratuidade da 

justiça; todavia, ante a deslealdade processual praticada pela parte 

Requerente nestes autos impõe-se a revogação de tal benefício. Neste 

sentido destaca-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A 

litigância de má-fé restou caracterizada, no caso concreto, quando do 

ajuizamento pela autora de demanda visando ao recebimento dos 

chamados expurgos inflacionários, em relação às mesmas contas 

poupança. Ao suprimir, na peça vestibular e no curso da lide, que partes 

das contas já havia sido objeto de ação pretérita - ocasionado, assim, seu 

enriquecimento ilícito -, a demandante incorreu nas hipóteses previstas 

nos incisos II, III e V, do art. 17, do CPC. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem como objetivo 

proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas 

temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a decisão que revogou o 

beneplácito outrora concedido à autora. Negado seguimento ao agravo, 

em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70059968727, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos 

Pereira, Julgado em 29/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059968727 RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2014, Vigésima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014 - grifo 

nosso). Ainda não pode olvidar que a parte Requerente distribuiu 06 (seis) 

demandas perante este Juízo, 03 (três) que revelam conexão e, são 

julgadas na presente sentença, e outras demandas distribuídas sob os n. 

8 0 1 0 0 0 6 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 0 0 0 7 - 2 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8010008-13.2016.8.11.0015. Ocorre que nestas últimas, igualmente restou 

demonstrada a deslealdade processual da parte Requerente. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, CONDENO da parte parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 5% (cinco porcento) sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, eis que havendo 

a reunião de 03 (três) demandas neste ato a multa deverá ser compatível 

com a quantia de processo e extensão da litigância; bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Proceda-se com o APENSAMENTOS dos autos n. 

8 0 1 0 0 1 0 - 8 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 0 0 1 1 - 6 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8010012-50.2016.8.11.0015 na plataforma PJe. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civl. Vol 1. 18 ed. Salvador: 

Jus Poddivm, 2016, p. 226.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020028-97.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES CONCENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1002260-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDREIA TEICHEIRA TURRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) da(s) Parte(s) 

Promovente(s) para que, no prazo de 05 (cinco) se manifeste sobre o 

mandado negativo de citação da requerida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011456-89.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR JUSTINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, quanto ao endereço atualizado da parte 

executada. Quarta-feira, 30 de junho de 2017. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 369141 Nr: 16144-60.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALLANDER MARABA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MT, NÚCLEO SINOP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Allander Marabá Carvalho, qualificado no feito, postulou a restituição da 

motocicleta Honda XRE/300, cor amarela, placa NJR 4804, chassi 

9C2ND0910AR009165, apreendido no Termo Circunstanciado em apenso 

cód. 358377, no qual se discute a suposta prática de delito previsto no art. 

28 da Lei n.º 11.343/2006.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido, conforme 

cota ministerial de p. 14.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

O bem móvel em questão é um utilitário que tem lídimo dono. Apesar de ter 

sido envolvido na prática delituosa em discussão, está ainda em fase 

embrionária, o pedido de restituição deve primar pelos termos da Lei.

Neste passo, o art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que as 

coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo. Todavia, a possível infração do crime em comento se trata de 

uso de drogas, sendo irrelevante o meio de transporte do suposto autor 

do fato, que informou ser seu meio de locomoção para o trabalho.

Ademais, os bens apreendidos podem ser restituídos, desde que não haja 

dúvida quanto ao direito de quem os reclama em juízo, conforme art. 120 

do aludido estatuto instrumental. O que também está suficientemente 

comprovado nos documentos de p. 08. Allander Marabá Carvalho, é o 

dono da motocicleta.

 Logo, a contrariu sensu, havendo prova do domínio, comprovado o direito 

do requerente, e não havendo pertinência e relevância para o deslinde da 

causa, isto é, não interessando como elemento de convicção ao 

processo, pode ser restituído.

Isto posto, defiro o pedido de restituição da motocicleta Honda XRE/300, 

cor amarela, placa NJR 4804, chassi 9C2ND0910AR009165, ao requerente 

Allander Marabá Carvalho, mediante termo nos autos ou mandado de 

entrega.

Serve a presente como, ofício e mandado de entrega, a ser cumprido pelo 

senhor meirinho.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010649-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP-MT 

JUIZO DA SETIMA VARA EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 8010649-98.2016.8.11.0015 AÇÃO: Execução 

de Título Extrajudicial « Processo de Execução EXEQÜENTE(S): JOSE 

CARLOS DA SILVA EXECUTADO(A,S): JUNIOR CESAR MONTEIRO DA 

SILVA CITANDO(A,S): JUNIOR CESAR MONTEIRO DA SILVA DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/02/2016 VALOR DO DÉBITO: R$ 2.780,75 

(dois mil oitocentos setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (TRÊS) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuado o pagamento ou 

a nomeação de bens à penhora, proceder-se á ao arresto de bens. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de execução extrajudicial, 

onde consta que a executada possui com a exeqüente uma divida 

representada por títulos extrajudiciais, no valor de R$ 2.780,75 (dois mil 

oitocentos setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), 

referente à nota promissória. DESPACHO: INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original 

junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela 

Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 652, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial ação (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando 

poderá o executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 

52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 

Efetuada a penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para 

comparecer à respectiva audiência de conciliação, com as advertências 

dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; Caso não localizado o 

devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Eu, Bruna Zardo Bueno, digitei. 

Sinop-MT, 16 de outubro de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestor(a) 

Judiciário(a)

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010649-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP-MT 

JUIZO DA SETIMA VARA EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 8010649-98.2016.8.11.0015 AÇÃO: Execução 

de Título Extrajudicial « Processo de Execução EXEQÜENTE(S): JOSE 

CARLOS DA SILVA EXECUTADO(A,S): JUNIOR CESAR MONTEIRO DA 

SILVA CITANDO(A,S): JUNIOR CESAR MONTEIRO DA SILVA DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/02/2016 VALOR DO DÉBITO: R$ 2.780,75 

(dois mil oitocentos setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (TRÊS) dias, contados da expiração do 
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prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuado o pagamento ou 

a nomeação de bens à penhora, proceder-se á ao arresto de bens. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de execução extrajudicial, 

onde consta que a executada possui com a exeqüente uma divida 

representada por títulos extrajudiciais, no valor de R$ 2.780,75 (dois mil 

oitocentos setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), 

referente à nota promissória. DESPACHO: INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original 

junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela 

Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 652, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial ação (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando 

poderá o executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 

52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 

Efetuada a penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para 

comparecer à respectiva audiência de conciliação, com as advertências 

dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; Caso não localizado o 

devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Eu, Bruna Zardo Bueno, digitei. 

Sinop-MT, 16 de outubro de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestor(a) 

Judiciário(a)

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010168-77.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI RUSCHEL (EXECUTADO)

NELMO JOSE WIEGERT (EXECUTADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT (EXECUTADO)

MARCIO RODRIGO WIEGERT (EXECUTADO)

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

SILVANO ALOISIO WIEGERT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT8750-O (ADVOGADO(A))

THAISSA COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA OAB - MT0015902A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 10 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU PROCESSO n. 8010168-77.2012.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

24.880,00 ESPÉCIE: [Responsabilidade Civil, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Liquidação / Cumprimento / Execução]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: RODRIGO 

DORNELES DO NASCIMENTO Endereço: Avenida INGAS, 3543, APTO 02, 

JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-002 POLO PASSIVO: Nome: 

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME Endereço: Rua F1, 74, BAIRRO 

GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 Nome: NORBERTO 

OTILIO WIEGERT Endereço: A, 2, RES MIRANTE DE CUIABA, BELA VISTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-540 Nome: MARCIO RODRIGO WIEGERT 

Endereço: rua cambará Cx p 232, n 846, centro, GUARANTÃ DO NORTE - 

MT - CEP: 78520-000 Nome: NELMO JOSE WIEGERT Endereço: RUA E, Rua 

E, 53, VILLAGE FLAMBOYANT, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-400 Nome: 

SILVANO ALOISIO WIEGERT Endereço: RUA SEIS, 325, JARDIM COSTA 

DO SOL, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-456 Nome: LAURI RUSCHEL 

Endereço: NWE QD 06 LT 14, 0, CIDADE ALTA, CIDADE ALTA, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 FINALIDADE: FETUAR A CITAÇÃO DE 

NORBERTO OTILIO WIEGERT, MARCIO RODRIGO WIEGERT e SILVANO 

ALOISIO WIEGERT, acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, quanto ao pedido de 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

"Considerando a r. certidão em anexo do Sr. Meeirinho, que teve frustrada 

a tentativa de penhora de bens pertencentes à executada, BEM COMO 

NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA, somado as diversas tentativas 

frustradas de recebimento do credito exequendo tendo em vista a 

insolvência da executada que, certamente dilapidou seu patrimônio e 

transferiu seus bens. Cumpre salientar que em consulta junto a RFB, a 

situação cadastral da Executada ainda continua ativa, no mesmo 

endereço, fato que nos leva crer, indene de duvidas, a ocorrência de 

dissolução irregular da empresa Executada. [...] Assim, fortes nos temos 

da legislação vigente e o entendimento que na ordem preferencial a 

penhora deve recair sobre dinheiro o valor atualizado (art. 655, I do CPC), 

pugna-se pela penhora on-line de numerários que estejam depositados ou 

em aplicação financeira em nome da Executada ou em nome de seus 

sócios. POR TODO O EXPOSTO, requer digne-se Vossa Excelência em 

determinar a despersonalização da pessoa jurídica com o fito de colocar 

no polo passivo da presente demanda os sócios proprietários da pessoa 

jurídica." DECISÃO: Em atenção ao pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa executada, bem como, em 

cumprimento aos termos da decisão proferida por este Juízo em mov. n.º 

115, DECIDO: 1. INTIMEM-SE os sócios da empresa executada, consoante 

qualificação indicada pela parte exequente em mov. n.º 129, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto ao pedido de 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA; 2. Ultrapassado o 

referido prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os 

autos conclusos para deliberação. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ TERCIO OKAMURA DE ALMEIDA, 

digitei. SINOP, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010894-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA BONALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI CALGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA DE SOUSA JEDLIKA OAB - MT27785/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000384-20.2020.8.11.0015. AUTOR: GRACIELI CALGARO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Tutela Cautelar Antecedente aviada por Graciele Calgaro em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. De acordo com o art. 

303 do CPC, a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela 

antecipada em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. In verbis: “Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Todavia, a ação carece de fatos. Este Juízo não tem a presciência 

necessária a fim de presumir os motivos pelos quais o autor pretende a 

concessão da tutela. Noutro giro, é incompatível o procedimento previsto 

nos arts. 303 a 310 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais, conforme já 

sedimentado no Enunciado do FONAJE 163: “Os procedimentos de tutela 

de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos 

arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o sistema dos 

Juizados Especiais”. Neste aspecto, por economia e celeridade 

processual, apesar da informalidade e da simplicidade, faculto a parte 

promovente emendar a inicial completando-a regularmente na forma do art. 

319 do Código de Processo Civil, requerendo se for o caso meramente o 

disposto no art. 300 do mesmo Digesto Adjetivo. Isto posto, determino que 

a parte autora, em 15 dias, promova a regularização da ação, bem como a 

exposição da lide, sob pena de indeferimento da inicial a teor dos arts. 

330, inciso IV; 319, inciso III e 485, incisos I e IV, todos do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAMIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000251-75.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DAMIANA DA SILVA 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos etc. Sem delongas, 

verifico que a exordial não foi devidamente instruída. A parte promovente 

atribuiu valor à causa de R$ 13.013,81, não se atentando ao valor do 

contrato que pretende a rescisão. Como a parte promovente pretende a 

rescisão contratual, o valor da causa deve ser a teor do disposto no art. 

292, inciso II, do CPC. In verbis: “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; (...) VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Nessa toada, 

o valor da causa deve corresponder ao do contrato quando debater a 

existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio 

jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência da pretensão, a parte 

promovente se libera das obrigações atreladas ao contrato, sendo este o 

proveito econômico discutido. Calha frisar que o valor da causa deve ser 

fixado de acordo com o conteúdo econômico cobiçado na pretensão, 

conforme disposto nos arts. 291 e 292 do CPC. Isto posto, determino que 

se emende a inicial, em 15 dias, para correção do valor da causa, nos 

termos do art. 292 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito, pela 

inobservância dos arts. 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 

321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 22 de janeiro 2019. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000256-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

FLAVIA LUCIA BITTAR GONCALVES OAB - 625.686.636-34 

(REPRESENTANTE)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000256-97.2020.8.11.0015. REPRESENTANTE: FLAVIA LUCIA BITTAR 

GONCALVES REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Vistos 

etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. A 

parte promovente atribuiu valor à causa de R$ 8.931,20, não se atentando 

ao valor pretendido a título de danos morais. Dispõe o art. 292, inciso VI 

que: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (...) VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Portanto, o 

valor da causa deve corresponder a soma dos valores dos pedidos, 

inclusive do dano moral, diante da expressa previsão legal, nos termos do 

artigo 292, incisos V e VI, do CPC. Calha frisar que o valor da causa deve 

ser fixado de acordo com o conteúdo econômico cobiçado na pretensão, 
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conforme disposto nos arts. 291 e 292 do CPC. Sem embargos de 

eventual entendimento diverso, o valor da causa, em casos tais, poderia 

até mesmo ser corrigido de ofício, pois se enquadra a hipótese no rol 

expresso no art. 292 do Código de Processo Civil, sendo que a toda causa 

deverá necessariamente ser atribuído valor certo e determinado, ainda 

que não tenha conteúdo econômico (art. 291 do mesmo Codex). Isto 

posto, determino que se emende a inicial, em 15 dias, para correção do 

valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e consequente julgamento do feito sem resolução de 

mérito, pela inobservância dos arts. 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor 

dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 22 de janeiro 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PLENS DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITALINO PRADEBON OAB - MT21111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ANTONIO ANDRELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000269-96.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: RAQUEL PLENS DE ANDRADE 

EXECUTADO: VINICIUS ANTONIO ANDRELINO Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente, 

com pedido liminar para que seja feita a citação do executado para pagar 

o débito em 03 dias e, se necessário sejam penhorados bens para garantir 

a execução. Como insta, não tem liminar a decidir. O pleito chega a 

parecer uma pilhéria, não fosse tão inusitado. Não existe tutela de 

urgência que indique liminar para autorizar a citação como pretendido. 

Basta o singelo pedido. Portanto, na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 

pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-á da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO STACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000355-67.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO STACHIN 
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REQUERIDO: GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - 

EPP Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. A parte promovente atribuiu o valor à causa de R$ 26.500. 

Entretanto, ainda que de maneira reflexa, o objeto principal da demanda 

visa desconstituir a relação contratual travada entre as partes. Como a 

parte promovente pretende a rescisão contratual, o valor da causa deve 

ser a teor do disposto no art. 292, inciso II, do CPC. In verbis: “Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II 

- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; (...) VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. Calha frisar que o valor da causa deve ser fixado de acordo 

com o conteúdo econômico cobiçado na pretensão, conforme disposto 

nos arts. 291 e 292 do CPC. Isto posto, determino que se emende a inicial, 

em 15 dias, para correção do valor da causa, nos termos do art. 292 do 

CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente 

julgamento do feito sem resolução de mérito, pela inobservância dos arts. 

291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, 

inciso I, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - 

MT, 22 de janeiro 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARLOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. DA SILVA SOUZA VEICULOS - ME (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000297-64.2020.8.11.0015. AUTOR: SILVIO CARLOS ALVES REU: I. DA 

SILVA SOUZA VEICULOS - ME Vistos etc. Pretensão de obrigação de 

fazer, com pedido de liminar em tutela de urgência, aviada por Silvio Carlos 

Alves em face de I. da Silva Souza Veículos – Alternativa Veículo, ambos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde 

que, haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do 

art. 300, caput, do CPC. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o 

escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In 

Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. 

Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de conciliação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os fatos em juízo 

conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do 

CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Pretende a parte demandante a concessão dos efeitos da tutela de 

urgência para expedição de notificação à SEFAZ/MT para suspensão das 

cobranças constante em nome da empresa que era de titularidade do 

promovente – Silvio Carlos Alves EPP (empresário individual), inscrita no 

CNPJ sob o número 86.822.079/0001-51. No mérito, requer que a 

promovida proceda à transferência do veículo L200 Trinton 3.2, cor prata, 

2009/2009, placa NIY7403 e consequente transferência dos débitos 

relativos ao IPVA e Licenciamento do bem móvel. Analisando os 

fundamentos fáticos trazidos pela parte promovente, conjuntamente com 

os elementos probatórios colacionados, verificado a probabilidade do 

direito alegado, em vista da tradição do veículo demonstrada pelo 

documento de Id. 28139330. Dispõe o § 1.º do art. 123 do Código de 

Trânsito Brasileiro: (...) “§ 1.º No caso de transferência de propriedade, o 

prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação 

da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”. 

Destarte, cabe ao novo proprietário a providência de transferir a 

titularidade do veículo perante o órgão de trânsito no prazo de 30 dias. 

Porém, a parte promovida não o fez, pois conforme extratos do DETRAN 

aviado no Id n.º 28139331, o veículo continua em nome da empresa de 

titularidade da parte promovente. In casu o perigo de dano restou 

demonstrado pelo extrato anexado aos autos, onde consta a existência de 

débitos sobre o bem móvel lançados após a tradição do veículo. É intuitivo 

e presumível os danos decorrentes da inscrição dos débitos em nome da 

parte promovente, eis que lhe tolhe o direito de acesso ao crédito. Aliado 

ao fato de que ninguém pode ignorar os malefícios de ter seu nome 

vinculado a uma dívida, em tese, que não lhe pertence. Desse modo, 

vislumbrado com razoável firmeza a probabilidade de o direito da parte 

promovente sagrar-se reconhecido, na medida em que os elementos 

agregados aos autos dão essa margem de interpretação. Isto é, há prova 

suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do direito em 

tela. Portanto, estão preenchidos os requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela pretendida, elencados no art. 300, caput, do CPC. Isto 

posto, defiro a tutela de urgência pretendida, de modo a determinar a 

expedição de ofício a SEFAZ/MT para suspensão da cobrança dos 

débitos em nome da empresa Silvio Carlos Alves EPP – CNPJ 

86.822.079/0001-51, referente ao veículo L200 Trinton 3.2, cor prata, 

2009/2009, placas NIY7403, até ulterior deliberação deste Juízo. Cite-se a 

parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARLOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RITA CARDOSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000336-61.2020.8.11.0015. AUTOR: SILVIO CARLOS ALVES REU: JOSE 

RITA CARDOSO Vistos etc. Pretensão de obrigação de fazer, com pedido 

de liminar em tutela de urgência, aviada por Silvio Carlos Alves em face de 

José Rita Cardoso, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 
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que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito é cabível desde que, haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC. “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de conciliação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os litigantes em 

geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de 

atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por perdas e 

danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, 

entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II 

e III, do mesmo diploma instrumental. Pretende a parte demandante a 

concessão dos efeitos da tutela de urgência para expedição de 

notificação à SEFAZ/MT para suspensão das cobranças constante em 

nome da empresa que era de titularidade do promovente – Silvio Carlos 

Alves EPP (empresário individual), inscrita no CNPJ sob o número 

86.822.079/0001-51. No mérito, requer que a parte promovida proceda à 

transferência da motocicleta Honda/CB 300R, cor amarela, 2009/2010, 

placa NPI6939 e consequente transferência dos débitos relativos ao IPVA 

e Licenciamento do bem móvel. Analisando os fundamentos fáticos 

trazidos pela parte promovente, conjuntamente com os elementos 

probatórios colacionados, verificado a probabilidade do direito alegado, em 

vista da tradição do veículo demonstrada pelo documento de Id. 28181699. 

Dispõe o § 1.º do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro: (...) “§ 1.º No 

caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar 

as providências necessárias à efetivação da expedição do novo 

Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais 

casos as providências deverão ser imediatas”. Destarte, cabe ao novo 

proprietário a providência de transferir a titularidade do veículo perante o 

órgão de trânsito no prazo de 30 dias. Porém, a parte promovida não o 

fez, pois conforme extratos do DETRAN aviado no Id n.º 28181699, o 

veículo continua em nome da empresa de titularidade da parte promovente. 

In casu o perigo de dano restou demonstrado pelo extrato anexado aos 

autos, onde consta a existência de débitos sobre o bem móvel lançados 

após a tradição do veículo. É intuitivo e presumível os danos decorrentes 

da inscrição dos débitos em nome da parte promovente, eis que lhe tolhe o 

direito de acesso ao crédito. Aliado ao fato de que ninguém pode ignorar 

os malefícios de ter seu nome vinculado a uma dívida, em tese, que não 

lhe pertence. Desse modo, vislumbrado com razoável firmeza a 

probabilidade de o direito da parte promovente sagrar-se reconhecido, na 

medida em que os elementos agregados aos autos dão essa margem de 

interpretação. Isto é, há prova suficiente para determinar o alcance, ainda 

que provisório, do direito em tela. Portanto, estão preenchidos os 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida, 

elencados no art. 300, caput, do CPC. Isto posto, defiro a tutela de 

urgência pretendida, de modo a determinar a expedição de ofício a 

SEFAZ/MT para suspensão da cobrança dos débitos em nome da 

empresa Silvio Carlos Alves EPP – CNPJ 86.822.079/0001-51, referente a 

motocicleta Honda/CB 300R, cor amarela, 2009/2010, placa NPI6939, até 

ulterior deliberação deste Juízo. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL - TUPPERWARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000214-48.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ISAIAS PEREIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TROPICAL - TUPPERWARE Vistos etc. Pretensão declaratória 

de inexistência de débito, c/c reparação de danos morais, com pedido de 

liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Isaias Pereira de 

Almeida em face de Tropical – Tupperware, ambos qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 
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indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de relação jurídica. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte requerida que promova a suspensão do nome 

da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 

até 05 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a juntada 

do respectivo comprovante até audiência preliminar. Defiro a inversão do 

ônus da prova, devendo a parte requerida demonstrar a 

legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no 

âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise do 

pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se 

a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000277-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PERICIN ESPRENDOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000277-73.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA PERICIN 

ESPRENDOR REQUERIDO: BANCO PECUNIA S/A, UZE PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de 

débito, c/c reparação de danos morais, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Daniela Pericin Esprendor em face de 

Omni Banco S.A e Uze Promotora de Vendas LTDA, todos qualificados. 

Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados 

Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 

9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível 

desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a 

disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 
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segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de relação jurídica. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte requerida que promova a suspensão dos 

dados da parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, bem 

como o cancelamento do cartão de crédito emitido em seu nome, no prazo 

de até 05 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro a 

inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida demonstrar a 

legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006470-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NALEVAIKO AUTO MECANICA E AUTO ELETRICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006470-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NALEVAIKO AUTO 

MECANICA E AUTO ELETRICA LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Em análise ao processo 

verifico que merece acolhimento o pleito formulado pela parte requerida no 

Id. 25547506, uma vez que, em que pese o pedido de intimação exclusiva 

formulado na contestação de Id. 14800289, não houve habilitação dos 

nobres causídicos Felipe Esbroglio de Barros Lima e Henrique de David, 

razão pela qual deve ser renovado o ato de intimação da sentença. Nesse 

sentido é o entendimento que emana da E. Turma Recursal do nosso 

Estado, que já enfrentou caso semelhante, consoante decisão abaixo 

ementada: “AÇÃO INDENIZATÓRIA. PATRONOS DA RÉ NÃO 

CADASTRADOS NA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS 

ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE. Apelação interposta de sentença de 

parcial procedência em ação indenizatória que o apelante moveu em face 

da apelada. Apelada que, em contrarrazões imputa nulidade ao processo 

porque não intimada dos atos processuais. 1. É manifesta a nulidade do 

processo se por falha no cadastro dos advogados que patrocinam a ré, 

esta não foi intimada de qualquer ato processual. 2. Nas circunstâncias, 

são inegáveis a violação ao princípio da publicidade dos atos processuais, 

o que opera cerceamento do direito de defesa, ao contraditório e o 

malferimento do princípio de não-surpresa, ínsito ao da boa-fé objetiva, o 

que se traduz em desrespeito ao devido processo legal, que, por força do 

art. 5.º, LV, da Constituição da República, é direito fundamental. 3. 

Recurso que se julga prejudicado”. (TJ-RJ - APL: 00067326420168190023, 

Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data 

de Julgamento: 17/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) No entanto, calha 

frisar que com a nova atualização do sistema PJe 2.1, a habilitação nos 

autos deve ser realizada pelo próprio advogado, não necessitando do 

crivo judicial para tanto. Contudo, analisando os fatos, é verificável que a 

sentença foi proferida antes da nova atualização do sistema eletrônico. 

Assim, com o intuito de evitar futuras nulidades e respeitar os princípios 

da ampla defesa, contraditório e publicidade, é medida de rigor a nulidade 

da intimação. Ex positis, chamo o feito à ordem, para fins de invalidar a 

intimação da proferida nos autos a respeito da sentença de Id.15594806, 

determino a habilitação dos causídicos Felipe Esbroglio de Barros Lima, 

OAB/SP 310.300 e Henrique de David, OAB/RS 84.740, e a renovação da 

intimação inerente à sentença de Id. 15910037, com a consequente 

restituição do prazo recursal. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de 

janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011974-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011974-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DEBORA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Id. 26460998. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005694-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MAURI SCHULZBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005694-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO MAURI 

SCHULZBACH REQUERIDO: JOAO APARECIDO BUENO Vistos etc. Petição 

de Id. 26154525 pugnando pela expedição de mandado de penhora, 

avaliação e remoção do veículo constrito por meio do sistema RENAJUD, e, 
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pela realização de penhora da quota social da empresa na qual o 

executado é sócio. Cumpre destacar que a atividade empresarial exercida 

pela empresa SWB Palestras e Treinamentos EIRELI, cujo CNPJ é 

22.993.128/0001-36, possui natureza jurídica de empresário individual. 

Sendo assim, inexiste a possibilidade de penhora de tal natureza, uma vez 

que não há que se falar em quotas sociais em se tratando de empresa 

individual. O artigo 835, inciso IX do CPC/2015, determina expressamente 

que a penhora poderá recair sobre ações e quotas de sociedades 

empresárias, o que não é o caso dos autos, eis que a atividade 

empresarial do executado não possui a forma de sociedade empresária, 

mas sim, de empresa individual. In verbis: “Art. 835. A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem: [...] IX - ações e quotas de 

sociedades simples e empresárias;” [...] Nesse mesmo viés, já se 

posicionou o norte pretoriano (grifo nosso): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

DETERMINOU A PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). INSURGÊNCIA DO SÓCIO 

EXECUTADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA 

GRATUITA PARA ESTE FIM RECURSAL. EXEGESE DO ART. 98, § 5º, DO 

CPC. MÉRITO. PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. 

DETERMINAÇÃO QUE É INCOMPATÍVEL COM O TIPO EMPRESARIAL EM 

QUESTÃO, QUE NÃO ADMITE A PLURALIDADE DE SÓCIOS. EXEGESE DO 

ART. 980-A, DO CÓDIGO CIVIL. ADEMAIS, EVENTUAL PENHORA DAS 

QUOTAS SOCIAIS DO AGRAVANTE QUE PODERIA CAUSAR O 

ENCERRAMENTO DA EMPRESA, DEVENDO O CREDOR OPTAR POR UM 

MEIO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR, COMO A PENHORA SOBRE O 

FATURAMENTO. DECISÃO REFORMADA. IMPENHORABILIDADE 

RECONHECIDA. "As Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, 

na forma do artigo 980-A, devem ser constituídas por uma só pessoa, não 

permitindo a penhora de cotas, por não se amoldarem a tal idéia de 

divisibilidade. [...] Incabível, portanto, a penhora de cotas de Empresas 

Individuais de Responsabilidade Limitada - EIRELI's. Ressalvado, no 

entanto, o cabimento, em tese, da penhora sobre seu faturamento ou lucro 

líquido”. (TJ-DFT, AI n. 20160020005137, rel. Des. Flavio Rostirola, 3ª 

Turma Cível, j. 17-03-2016). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - 

A I :  4 0 0 3 6 6 1 1 2 2 0 1 9 8 2 4 0 0 0 0  B a l n e á r i o  C a m b o r i ú 

4003661-12.2019.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 11/04/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) Desse 

modo, determino que expeça-se mandado de penhora, avaliação e 

remoção do veículo constrito, conforme extrato RENAJUD de Id. 25803446, 

no endereço indicado pelo exequente no Id. 26154525. No caso da não 

localização do bem no endereço indicado, intime-se a parte executada, por 

meio de carta “A.R.”, para, no prazo de 05 dias, indicar a localização do 

veículo, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça. Por fim, indefiro o pedido de penhora, ante a impossibilidade de 

penhora sobre cotas sociais de empresa individual. Realizada as 

diligências retro, intime-se a parte exequente para, no mesmo prazo, 

manifestar-se pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012927-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULLIANE GRAZIELI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHAEL APARECIDA SILVA OAB - MT22887/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012927-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DULLIANE GRAZIELI DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos etc. Ante a certidão de trânsito em julgado agregada no Id. 

28025638 e o silêncio das partes, apesar de intimadas, conforme consulta 

nos atos de comunicação via expedientes, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações devidas. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010596-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010596-37.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL DOS SANTOS 

VIEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Id. 26328452. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 
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Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012269-19.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA LONKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

JORGE ADEMIR DAROLD PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

CHRISTIANO LUIZ DA SILVEIRA OAB - RS51606 (ADVOGADO(A))

RENATO BARON RICACHENEVSKY OAB - RS55098 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012269-19.2014.8.11.0015. REQUERENTE: LIDIA LONKOSKI REQUERIDO: 

VALQUIRIA SANTOS DE SOUZA, JORGE ADEMIR DAROLD PEREIRA 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004384-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEDIMA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

28192515, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 6.332,34 (id nº 28192510) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 28192513. Deixo 

de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343890 Nr: 18488-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE COSTA TOLEDO, WESLEY 

RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Certifico que, em razão do disposto na CNGC, artigo 1695, intimo o d. 

advogado Dr. ANTONIO FERREIRA DINIZ, para que no prazo de dez (10) 

dias, traga aos autos a comprovação da intimação da renuncia entregue 
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ao mandante, ficando advertido de que nesse período continuará 

representando-o, para evitar-lhe prejuizos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342538 Nr: 17682-13.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado do réu, 

para que no prazo de cinco dias, apresente memorais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254294 Nr: 353-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA MOTA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado do réu, 

para que no prazo de cinco dias, apresente memoriais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335836 Nr: 13377-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME GIOCONDO PAVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 INTIMAÇÃO da defesa do Réu de que foi expedida carta precatória à 

Comarca de Londrina-PR para inquirição da testemunha GUILHERME 

GIOCONDO PAVANI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260632 Nr: 20836-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 intimação da defesa de que foi expedida carta precatória à Comarca de 

Maringá-PR para inquirição da testemunha HUDSON JOSÉ DE LORENA 

NÉIA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 216969 Nr: 16277-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Homologo a 

desistência da oitiva da testemunha (tópico de ocorrências). Oficie-se ao 

Juízo deprecado solicitando a antecipação da audiência marcada para o 

interrogatório, haja vista tratar-se de acusado preso. Designo audiência 

para oitiva da vítima para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 13 horas e 10 

minutos. Intime-se a vítima e o acusado. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA, notadamente a expedição da Carta Precatória 

para a intimação do acusado”. Nada mais, após lido e achado conforme 

eu, Eloiza Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 371849 Nr: 47-48.2020.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. Trata-se de 

ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor de 

Reginaldo Morais, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no artigo 

24-A, da Lei n. 11.340/06. Regular o feito e encerrada a instrução, eis o 

sucinto relatório, em privilégio ao princípio da celeridade e efetividade 

processual. Fundamento. DECIDO. Compulsando os autos, é o caso de 

acolher as teses do Ministério Público e da defesa de absolvição quanto 

ao delito narrado na denúncia, pois não comprovado o dolo específico, 

diante das declarações da vítima nesta solenidade, compatível com a 

versão trazida pelo acusado, qual seja, que após sair da audiência de 

custódia se viu sem roupas e documentos, tendo ido até a residência, 

tão-somente, para buscar seus pertences pessoais e, cerca de 05 

minutos, já foi preso. Assim, impõe-se a absolvição. DISPOSITIV O - Por 

todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia, para 

ABSOLVER Reginaldo Morais, com qualificação nos autos, da conduta 

penal lhe atribuída na denúncia, com fulcro no artigo 386, III, do CPP. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, observando-se as disposições 

contidas na Ordem de Serviço 005/2017-GAB. Homologo a renúncia ao 

prazo recursal. Publicada em audiência. Dispensado o registro, nos termos 

do §4º do artigo 317, da CNGC/MT. Saem os presentes intimados, inclusive 

o sentenciado e a mulher em situação de violência doméstica. Após as 

comunicações de praxe e tudo cumprido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações cabíveis. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e achado 

conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361692 Nr: 11309-29.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DIENES PINHEIRO MULER, OSMAR 

DIEGO FERREIRA DOS SANTOS, MARKELLY ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:OAB/MT 135636

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) “MARCUS AUGUSTO 

GIRALDI MACEDO - que está de posse destes autos físicos (em carga) no 

prazo de 24 horas, nos termos da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361696 Nr: 11313-66.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKELLY ROCHA DA SILVA, DIEGO 

RODRIGO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 CERTIFICO que, nesta data, REITERANDO ESTE CERTIDÃO e 

considerando que a petição e procuração de fl. 254, constavam com 

numeração de outro processo, entrei em contato telefônico com o 

advogado dr. Marcus Augusto Giraldi Macedo, quem disse que esta 

petição poderia ser juntada nestes autos, e ainda, INTIMEI-O a apresentar 

as alegações finais em favor de Markelly.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 10878-20.2008.8.11.0002 – CÓDIGO 215458

INTIMAÇÃO DA DRA. ERICA DE JESUS FRANÇA, OAB/MT Nº 25.036, para 

que tomem ciência que o processo n. º 10878-20.2008.8.11.0002 – 

CÓDIGO 215458, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 391, encontra-se disponível 

na Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado via protocolo geral, em 20/01/2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 603253 Nr: 22254-17.2019.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA DE OLIVEIRA EIRELI-MP TRANSPORTES, 

TANIA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:MT 22.408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 603253Processo: 22254-17.2019.811.0002Vistos, etc.Trata-se 

de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS proposto por TANIA 

MARIA DE OLIVEIRA EIRELI e TANIA MARIA DE OLIVEIRA, já qualificadas 

nos autos, referente ao recolhimento da Guia n° 49879.211.08.2019-0, no 

montante de R$ 4.942,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais), 

concernentes ao Processo n° 1010097-92.2019.8.11.0002, originário da 

4º Vara Cível desta Comarca (fls. 04 e 07). INDEFIRO o pedido de 

restituição formulado na inicial por TANIA MARIA DE OLIVEIRA EIRELI e 

TANIA MARIA DE OLIVEIRA, referente à Guia nº 49879.211.08.2019-0, no 

valor de R$ 2.471,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e um reais) atinente 

às Custas Judiciais, e, JULGO EXINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

incabíveis na espécie. Após, arquive-se com as cautelas de 

praxe.P.R.I.C.Várzea Grande - MT, 20 de janeiro de 2020. Eduardo Calmon 

de Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 595352 Nr: 17675-26.2019.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VALTENCIR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTENCIR JOSÉ DA SILVA - 

OAB:PROCURADOR MUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 595352Processo: 17675-26.2019.811.0002 Vistos, etc.Trata-se 

de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA proposto por 

VALTENCIR JOSÉ DA SILVA, já qualificado nos autos, referente ao 

recolhimento da Guia n° 24821.211.09.2018-0, no montante de R$ 550,23 

(quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), concernentes ao 

Processo n° 1008427-53.2018.8.11.0002, originário da 1º Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca (fl. 04). INDEFIRO o 

pedido de restituição formulado na inicial por VALTENCIR JOSÉ DA SILVA, 

referente à Guia nº 24821.211.09.2018-0, no valor de R$ 550,23 

(quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) atinente às Custas 

Judiciais, e, JULGO EXINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na 

espécie. Após, arquive-se com as cautelas de praxe.P.R.I.C. Várzea 

Grande - MT, 20 de janeiro de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar 

Juiz de Direito Diretor do Foro

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

 PORTARIA N. 21/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 Considerando que o servidor Waldisley Alves Teixeira, matrícula 6478, 

Técnico Judiciário, designado Gestor Administrativo II da Central de 

Administração, usufruirá férias de 27de janeiro a 5 de fevereiro de 2020, 

referente ao exercício de 2019.

 RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA, Técnico 

Judiciário, matrícula 8672, para exercer a função Gestor Administrativo II 

da Central de Administração, de 27 de janeiro a 5 de fevereiro de 2020.

Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N. 20/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da

 Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR o servidor DENIS AGUIAR DA CUNHA, Analista Judiciário, 

matrícula 32648, na Central de Administração, revogando as disposições 

em contrário.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SOUZA CANAVARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSANE DE ARRUDA PINHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. Sobreveio pedido de 

desistência id. 23944060. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. A parte requerida, devidamente intimada (id. 25837471), 

quedou-se inerte sobre o pedido de desistência (id. 27308948). Tendo em 

vista a petição da parte requerente manifestando-se pela desistência da 

ação, por não ter mais interesse em dar continuidade ao processo, não 

resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII c/c 

art. 200, § único ambos do CPC. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte requerida. Sem custas. Cientifique-se o Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007636-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. (REQUERIDO)

 

VISTOS. A parte autora ingressou com a presente ação, não se atentando 

para os requisitos impostos da petição inicial e, apesar de intimada para 

proceder a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, a autora 

manteve-se inerte, conforme certidão de Id. 25472262. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. A petição inicial deve ser indeferida, por 

inábil a dar início à relação jurídica processual. Denota-se que o 

requerente não adequou a exordial aos ditames regulares do códex 

processual, de modo que o indeferimento da inicial é de rigor. Ante o 

exposto com fundamento no artigo 321 parágrafo único, c/c art. 330, IV, 

todos do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, nos termos do 

Art. 485, I do CPC não resolvo o mérito. Sem custas e sem honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009064-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. N. (REQUERENTE)

M. D. P. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA OAB - MT23108-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos. JOAO BOSCO DUTRA NUNES E MARIA DANUBIA PEREIRA DUTRA, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com pedido de Divórcio 

Consensual, apresentando, para tanto, rol de bens a partilhar. Esclarecem 

na inicial que não há possibilidade de reconciliação e que os filhos são 

maiores e capazes. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e decido. Tenho que os pedidos merecem ser acolhidos, 

em razão do caráter de consensualidade que se reveste a demanda. Ao 

tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, 

§ 6º, verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado. {...} § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

Pelo entendimento acima esposado, importante ressaltar que 

desnecessária a comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como 

a demonstração de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio. 

Assim, em virtude da atual redação do artigo constitucional, tem-se que 

basta a vontade de pelo menos um dos cônjuges para que se dê o 

divórcio. Quanto à partilha dos bens imóveis a ser efetivada entre os 

interessados, é de ser ressalvado que, quanto aos que não restou 

comprovada a propriedade, gerará efeito tão somente entre os 

interessados, por força do artigo 1.245, do Código Civil, que assim 

assevera: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o 

registro do título translativo no Registro de Imóveis.” Diante do exposto, 

pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais que dos autos 

consta, acolho, com base no artigo 487, IIi, alínea ‘b’ do código de 

processo civil, o pedido formulado por JOAO BOSCO DUTRA NUNES E 

MARIA DANUBIA PEREIRA DUTRA, para DECLARAR Dissolvido o vínculo 

CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO 

na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. Ao mais, 

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos acima expendidos. A cônjuge varoa 

optou em permanecer assinando o nome de casada. Isento os 

requerentes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, base forte 

no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

expeçam-se o(s) mandado(s) competente(s). Depois de feitas as devidas 

anotações e comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008332-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de Prazo 

Processo: 1008332-57.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Guarda]; Certifico que nesta data em 

contato com a Assessoria do Magistrado, foi confirmada a data da 

audiência de instrução em julgamento para 26/03/2020, às 13:30 horas. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020 ANA PAULA PIRES DE 

CAMARGO MACHADO Analista Judiciária SEDE DO 1ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011469-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA QUADRA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOURADOS CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. TERESA QUADRA CESARIO ingressou com a presente AÇÃO DE 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, sob o manto da jurisdição voluntária 

inserida no artigo 109 da LRP, pleiteando a restauração de sua certidão de 

casamento junto ao Cartório de Registros Civis do Município de 

Guassú/MS, ao argumento de que referido tabelionato não existe mais, e 

que os livros foram encaminhados para o Cartório do 2º Serviço Notarial e 

de Registro Civil de Dourados/MS. Por tal razão, não foi possível emitir a 

segunda via da certidão de casamento. Com inicial vieram os documentos 

necessários à propositura da ação. O representante do Ministério Público 

manifestou-se favorável ao pedido. É o relatório. Fundamento e decido. Da 

análise dos autos, verifico que o pedido merece acolhimento, haja vista 

que os documentos juntados pelo autor demonstram a veracidade de suas 

alegações e a necessidade da restauração do seu assento de 

nascimento. Nessa esteira, estabelece o art. 109, § 2º, da Lei de Registros 

Públicos, in verbis: Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. […]. § 

2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz 

decidirá no prazo de cinco dias. Assim, entendo que os documentos 

juntados pelo autor são aptos e suficientes à procedência do pedido, já 

que revelam que TERESA QUADRA CESARIO – era casada com Pedro 

Cesario, bem como revelam que o referido Cartório não possui a certidão 

de casamento do requerente. Pelo exposto, com fundamento no artigo 

109, § 2º da LRP, acolho o pedido formulado pela requerente para 

DETERMINAR a expedição do competente mandado ao Cartório do 2º 

Serviço Notarial e de Registro Civil de Dourados/MS, para que providencie 

a restauração da certidão de casamento da autora, conforme a primeira 

via do documento, juntada em id. 23166600. Concedo à requerente os 

benefícios da justiça gratuita. Dê ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado e apresentado e entregue à requerente sua certidão 

devidamente restaurada, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007142-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. Marcia correa de paula qualificada nos autos, intentou a presente 

AÇÃO DE DIVÓRCIO consensual, em face de nilson pereira luna também 

qualificado. Designada a audiência para esta data requereram a 

conversão do divórcio litigioso em consensual conforme clausulas acima. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise dos autos, a ação 

merece ser julgada procedente. Isso porque, importante frisar, que o 

legislador constitucional evoluiu sistematicamente para introduzir e depois 

facilitar o divórcio, até excluir a separação judicial e/ou a sua conversão e 

permitir o divórcio sem causa e prazos na recente EC nº 66/2010, dando 

nova redação ao art. 226,§ 6º, que passou a dispor: Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(..............................................................................................................) § 

6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pelos 

entendimentos acima esposados, importante frisar que desnecessária a 

comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração 

de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio. Diante do exposto, 

pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais que dos autos 

consta, julgo procedente o pedido inicial formulado por marcia correa de 

paula em face de nilson pereira luna, para DECLARAR Dissolvido o vínculo 

CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO, 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição federal. Homologo ainda para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo efetuado pelas partes. Voltará a cônjuge varoa 

usar seu nome de solteira marcia correa de paula. Isento as partes do 

pagamento de custas e emolumentos judiciais, por serem beneficiários da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. Transitada em julgado, 

expeçam-se mandados para Inscrição e Averbação ao Cartório 

competente e, após arquive-se com as cautelas de praxe. Adote o Sr. 

Gestor as providências pertinentes. Desta audiência saem as partes 

devidamente cientificadas e intimadas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005037-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON ANTONIO DE MELO COSTA JUNIOR (REU)

 

VISTOS. A parte autora ingressou com a presente ação, não se atentando 

para os requisitos impostos da petição inicial e, apesar de intimada para 

proceder a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, a autora se 

manifestou em Id. 25312645, sem, contudo, atender a determinação. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A petição inicial deve ser 

indeferida, por inábil a dar início à relação jurídica processual. Denota-se 

que o requerente não adequou a exordial aos ditames regulares do códex 

processual, de modo que o indeferimento da inicial é de rigor. Ante o 

exposto com fundamento no artigo 321 parágrafo único, c/c art. 330, IV, 

todos do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, nos termos do 

Art. 485, I do CPC não resolvo o mérito. Sem custas e sem honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008950-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. D. C. (AUTOR(A))

G. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. C. (REU)

 

Vistos. Pretende a parte exequente a cobrança de valores atrasados, bem 

como dos imediatamente anteriores à execução. Contudo, formulou o 

pedido pelo rito da prisão civil, sendo certo que incabível para alimentos 

pretéritos, eis que apenas as 03 (três) últimas prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação que autorizam a constrição do devedor em caso de 

não pagamento, nos exatos termos do que dispõe o art. 528, §7º do CPC, 

in verbis: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao 

pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe 

alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) § 7º O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 

as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

se vencerem no curso do processo. Nada impede, porém, que na mesma 

ação seja pugnado o rito de expropriação de bens (art. 528, §8º do CPC), 

desde que separados os cálculos relativos a cada rito, ou seja, na mesma 

petição ou em petições separadas, pede-se a prisão pelo inadimplemento 

das 03 últimas parcelas em atraso anteriores ao ajuizamento da ação e, 

ainda, pede-se a expropriação de bens com relação às prestações 

pretéritas. Diante do exposto: I- Verifico que a petição inicial não preenche 

os requisitos exigidos no artigo 319, III e IV do CPC. II- Dessa forma, faculto 

à parte exequente a emenda da inicial, sanando as irregularidades, 

adequando seu pedido conforme explanado acima. No prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018295-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. N. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE NASCIMENTO DA CRUZ OAB - 041.837.841-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS proposta por 

HELENA BEATRIZ NASCIMENTO DA CRUZ, representada por sua genitora 

JAQUELINE NASCIMENTO DA CRUZ, em desfavor de LUCAS MESQUITA 

DOS SANTOS. Pelo que se observa, nos autos, há elementos suficientes 

à confirmação dos vínculos de parentesco, sendo, pois, o EXAME 

conclusivo de DNA prova elementar patente, à viabilidade do pleito inicial. 

Nesse sentido: “A prova técnica de DNA é de tal sorte inatacável que 

viabiliza a dispensa de outras provas processuais” (Apelação Civil n° 

53.335-Curitiba). PATERNIDADE — EXAME DE DNA POSITIVO — 

PROCEDÊNCIA - Diante da conclusão positiva do laudo de exame de DNA, 

não há como se afastar a procedência do pedido de declaração da 

paternidade (TJ-BA — Ac. unân. da 4.ª Câm. Cív. julg. em 3-11-1999 — 

Ap. 45763-4-Capital — Rel. Dês. Paulo Furtado; in ADCOAS 8188984). 

CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 

EXAME DE DNA. POSITIVO. EXTRAJUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. 

DECISÃO ALTERADA. 1. O exame de paternidade positivo, realizado de 

forma extrajudicial, gera a verossimilhança necessária para a fixação dos 

alimentos provisórios em sede de liminar. 2. Sendo a recusa em realizar o 

exame de DNA capaz de gerar a presunção de paternidade, o exame feito 

extrajudicialmente, ainda que não possa resultar em comprovação 

absoluta, configura verossimilhança capaz de autorizar o deferimento de 

alimentos provisórios.2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 

n.917805, 20150020251397AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. 

Pág.: 177). Ainda, o laudo do exame de DNA representa indício suficiente 

de que o requerido seja pai da autora, pré-constituindo, pois, a prova da 

obrigação alimentar. Assim, merecendo a criança absoluta prioridade e 

não podendo ser objeto de negligência em seus direitos fundamentais (CF, 

art. 227 e ECA, art 5º), entendendo que nada é mais fundamental de que 

mantê-la viva e alimentada, para um desenvolvimento saudável, e restando 

presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil (prova 

robusta, regularidade e direito fundamental), fixo os alimentos provisórios 

em 50% do salário mínimo, que deverão ser pagos diretamente à mãe da 

autora ou creditado em conta por ela indicada, até o dia 10 de cada mês. 

Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 24/3/2020, 13h00m (horário oficial de MT). Cite-se e intime-se, o 

requerido, para comparecer, acompanhado de advogado (art. 334, §9º do 
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CPC), bem como para contestar a presente ação, em caso de não haver 

autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a 

contar da audiência de mediação/conciliação. Cientifique-se o requerido 

que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em petição o 

seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no prazo de 10 

de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, 

CPC). Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). Nessa audiência 

as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. 

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. Concedo à 

requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011183-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. O. L. (REQUERENTE)

R. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON AURELIO DOMICIANO OAB - MG108394 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. ROGERIO OLIVEIRA LIMA e ROSELAINE SIQUEIRA lima, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com pedido de Divórcio 

Consensual, apresentando, para tanto, os termos do divórcio, 

estabelecendo a guarda e alimentos aos filhos menores, regulamentando, 

ainda, o exercício da visitação. A inicial foi instruída com os documentos 

necessários à propositura da ação. Instado a se manifestar, o 

representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

homologação – evento id. n. 24726597. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. Tenho que os pedidos merecem ser 

acolhidos, em razão do caráter de consensualidade que se reveste a 

demanda. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em 

seu artigo 226, § 6º, verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. {...} § 6º. O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Pelo entendimento acima esposado, importante 

ressaltar que desnecessária a comprovação do lapso temporal antes 

exigido, bem como a demonstração de quaisquer causas para 

consubstanciar o divórcio. Assim, em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio. Diante do exposto, pela presença dos 

pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, acolho, com 

base no artigo 487, i, do código de processo civil, o pedido formulado por 

ROGERIO OLIVEIRA LIMA e ROSELAINE SIQUEIRA lima, para DECLARAR 

Dissolvido o vínculo CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, 

decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o 

com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição federal. Homologo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado relativo aos alimentos, guarda e visitação dos 

filhos menores, nos termos do artigo 487, iII, ‘b’, do código de processo 

civil. A cônjuge varoa voltará a assinar seu nome de solteira, qual seja, 

ROSELAINE NUNES DE SIQUEIRA. Cientifique-se o Ministério Público. Isento 

os requerentes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, base 

forte no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, expeçam-se o(s) mandado(s) competente(s). Depois de feitas as 

devidas anotações e comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003544-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PIMENTEL BRAGA (REQUERIDO)

TAISE PIMENTEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. A pretensão do autor fora 

deferida nos autos nº 2467-64.2018.811.0025 - CÓDIGO nº 138611 que 

tramita na Comarca de Juina/MT, onde o realizaram acordo nos moldes 

aqui buscados. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Pela análise dos autos, verifico que ocorreu a perda do objeto da 

presente ação, tendo em vista que pretensão almejada pelo autor fora 

alcançada nos nº 2467-64.2018.811.0025 - CÓDIGO nº 138611 que 

tramita na Comarca de Juina/MT. Assim, temos o que preceitua o art. 493 

do CPC, in verbis: Se, depois da propositura da ação, algum fato 

constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, 

caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da 

parte, no momento de proferir a sentença. A esse respeito, Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Momento: A prestação jurisdicional 

deve ser prestada de acordo com a situação dos fatos no momento da 

sentença ou do acórdão. (in "Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante", 9ª edição, Revista dos Tribunais, 2006, p. 589). 

Diante de tal fato, inexiste interesse processual a justificar o exame da 

questão submetida à apreciação, pelo que, declaro a perda do objeto da 

presente ação e, como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Ciência 

ao Ministério Público. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, coma as necessárias baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114075 Nr: 9549-07.2007.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAESME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:MT 5.994, LUIZ 

AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que o mandado de prisão foi cumprido em 

18/11/2019 (fls.156), tendo portanto, expirado o prazo da prisão, 

encaminho intimação à parte autora, para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284901 Nr: 3949-29.2012.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVCAB, DDCAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:MT 19.689/O, SANDRA FORTUNATO UEMA GONÇALVES - 

OAB:22917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:OAB/MT19.689/MT

 Certifico que, diante da diligência negativa, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora por meio de seu patrono a se manifestar no 

prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004741-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 696 de 812



Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1004741-53.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

5.151,60 ESPÉCIE: [Dissolução]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: WAGNER SERAFIM DE SOUZA POLO PASSIVO: Nome: VANESSA 

LOPES DAMASCENO, em local incerto e não sabido. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

O Requerente casou-se com a requerida no dia 11 de dezembro de 2004. 

Na constância do matrimônio as partes não adquiriram nenhum bem. 

Entretanto. Durante a união o casal teve um filho, V. D. DE S., nascido em 

25 de Abril de 2007; que atualmente encontram-se sob a guarda fática da 

Requerida. Requer que seja decretado o divórcio, deferida a guarda 

compartilhada, com direitos de visitas livres e arbitrados definitivamente 

alimentos ao menor no valor de 45% (quarenta e cinco por cento) do 

salário mínimo vigente. DECISÃO: "Vistos.I- Da análise dos autos, 

verifica-se que as diligências para a citação da requerida mostraram-se 

infrutíferas. Assim, defiro a citação por edital, conforme requerido em id. 

26264982, com prazo de 30(trinta) dias.II- Se decorrido o prazo de citação 

editalícia sem defesa do requerido, nomeio, desde já, curador especial a 

Defensoria pública desta comarca, para apresentar defesa no prazo legal, 

em conformidade com o artigo 72, inciso II do CPC.III- Às providências." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA PAULA 

PIRES DE CAMARGO MACHADO, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009218-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILDO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DALVINA XAVIER DE BRITO (REQUERENTE)

EDILOM CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA BENTA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

LEOBINA CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMIRO XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E  P R O C E S S O 

1009218-22.2018.8.11.0002 Certifico que, decorreu o prazo de 

suspensão deito conforme requerido, intimar parte autora para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10(dez) dias. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020 NERCY ANCHIETA 

GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005240-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL MORAES DA SILVA OAB - 016.299.731-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DA SILVA FRANCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE Nº 1005240-37.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

21 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta / Gestora udicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015382-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. F. (REQUERIDO)

 

1015382-66.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

para ciência da decisão de ID 25467228 e da certidão que designou 

audiência de ID 28215788. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005968-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELIVALDO ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINHA JOAQUINA DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005968-44.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Partilha de Bens posterior ao Divórcio. Diante da controvérsia 

acerca da partilha de bens do casal, o feito processará pelo rito do 

Inventário. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PARTILHA DE BENS APÓS DIVÓRCIO DECRETADO - RITO DE INVENTÁRIO 

- COMPENSAÇÃO PELO RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS POR UM DOS 

EX-CÔNJUGES - PRODUÇÃO DE PROVAS. 1- Diante de toda a balbúrdia 

envolvendo o patrimônio dos litigantes, especialmente os vários imóveis, 

existe a necessidade de prévia liquidação de sentença, por artigos, para 

apurar o patrimônio e decidir sobre as divergências levantadas pelas 

partes. 2- Sendo o patrimônio comum e pertencente a ambos os 

ex-cônjuges, não se justifica o pedido de reserva de valores recebidos 

pela ex-mulher a título de aluguel, ao argumento de que metade das rendas 

auferidas lhe pertenceriam. 3- Provas desnecessárias para a apreciação 

da lide devem ser indeferidas. Agravo de Instrumento Cível nº. 

1.0702.05.230121-6/007. Relator: Desa. Maurício Barros. Data de 

Julgamento: 03/03/2009. (Disponível em www.tjmg.jus.br – Acesso em 

29/06/2016 às 10h45min). (Negritei). Intime-se a parte autora para 

apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias (art. 620, do 

CPC). Assim, feitas as primeiras declarações, cite-se a requerida através 

de Carta Precatória, para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o 

prazo previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) 

bem(ns) das partes. Após, a parte autora deverá apresentar as últimas 
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declarações (art. 636, do CPC) e plano de partilha, ouvindo-se a parte 

adversa. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015258-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BOTELHO NAZARIO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL ALMEIDA NAZARIO (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1015258-83.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Diante das 

informações constantes dos autos (id. 25178520 a 25179095),determino a 

remessa destes autos ao Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões desta 

comarca, onde deverá ser apensado aos autos PJE. 

1015081-22.2019.8.11.0002, para análise conjunta, se for o caso. 

Intime-se a parte autora, através ao seu patrono, desta decisão. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de Janeiro de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011800-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1011800-58.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: intimar as aprtes para qeu no 

prazo de 10 (dez) dias manifeste sobre o Laudo de DAna ID 28265792 - 

Outros documentos (proc 1011800 58.2019.8.11.0002) - Várzea 

Grande/MT, 22 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta/ Gestora/ Judicial

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011507-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA CUNHA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: __10___Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1011507-88.2019.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: CATARINA MARQUES DA SILVA Endereço: RUA FLOR DE 

LIS, Quadra 22,, Casa 11, (RES A S CURVO), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78117-310 Nome: ANTONIO MARQUES DA SILVA 

Endereço: RUA DAS VIOLETAS, Quadra 10, casa 8,, (LOT MARINGÁ III), 

PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-402 POLO 

PASSIVO: Nome: ANA LUIZA CUNHA DA SILVA Endereço: RUA SANTA 

BÁRBARA, Quadra 13,, Lote 09, (LOT PRQ LAGO), PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-770 FINALIDADE: JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de 

ANA LUIZA CUNHA DA SILVA, qualificada nos autos, por incapacidade 

civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as 

limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus 

demais direitos políticos e civis, nomeando como seus curadores seus 

filhos, os requerentes, Srs. CATARINA MARQUES DA SILVA E ANTÔNIO 

MARQUES DA SILVA, também qualificados nos autos, que deverá prestar 

o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da 

lei, bem como de promover tratamento adequado a interditanda. 

Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos 

da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, 

no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) 

meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, 

do CPC. LAVRE-SE O TERMO DE CURATELA COMPARTILHADA 

DEFINITIVA, PODENDO ASSINAR INDIVIDUALMENTE. Isentos de custas. 

Registre-se. Sentença publicada em audiência. As partes saem 

devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011824-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO BERNARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: __10___Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1011824-86.2019.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: ROSIMEIRE BERNARDO DA SILVA Endereço: Rua Triunfo, 

S/N, Quadra 85, Lote 16, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-800 POLO PASSIVO: Nome: ROMILDO 

BERNARDO DA SILVA Endereço: Rua Triunfo, S/N, Quadra 85, Lote 16, 

(LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-800 FINALIDADE: DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil 

e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de 

ROMILDO BERNARDO DA SILVA, qualificado nos autos, por incapacidade 

civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as 
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limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus 

demais direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora sua mãe, a 

requerente, Sra. ROSIMEIRE BERNARDO DA SILVA, também qualificada 

nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado o interditando. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. LAVRE-SE O TERMO DE 

CURATELA DEFINITIVA. Isentos de custas, eis que defiro o pedido de 

AJG. Registre-se. Sentença publicada em audiência. As partes saem 

devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se”. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 10 de dezembro de 2019.. VÁRZEA GRANDE, 

22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001757-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA CRUZ DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRUZ DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: __10___Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1001757-62.2019.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Relações de Parentesco]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: DULCINEIA CRUZ DA COSTA 

Endereço: Inexistente, Rua Dois, n 08, Quadra H, Resid Renato Jose 

Santo, Inexistente, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA CRUZ DA COSTA Endereço: Inexistente, Rua 

Dois, n 08, Quadra H, Resid Renato Jose Santo, Inexistente, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 FINALIDADE: DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO 

DE MARIA CRUZ DA COSTA, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora sua filha, a 

requerente, Sra. DULCINEIA CRUZ DA COSTA, também qualificada nos 

autos, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei. A autora poderá representar a 

requerida em todos os órgãos públicos e bancários. Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio 

do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. 

LAVRE-SE O TERMO DE CURATELA DEFINITIVA. Isento de custas. 

Registre-se. Sentença publicada em audiência. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se”. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010980-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR AUXILIADORA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MARQUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _10____Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1010980-39.2019.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: NAIR AUXILIADORA DE ARAUJO Endereço: AV FILINTO 

MÜLLER, 2993, - DE 2453/2454 A 2745/2746, JARDIM PAULA II, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-000 POLO PASSIVO: Nome: LUIZA MARQUES 

DE ARRUDA Endereço: AV FILINTO MÜLLER, 2993, - DE 2453/2454 A 

2745/2746, JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-000 

FINALIDADE: DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 

747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 
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pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO DE LUIZA MARQUES DE ARRUDA, 

qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis, nomeando como sua curadora sua mãe, a requerente, Sra. NAIR 

AUXILIADORA DE ARAUJO, também qualificada nos autos, que deverá 

prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na 

forma da lei, bem como de promover tratamento adequado o interditando. 

A autora poderá representar a requerida em todos os órgãos públicos e 

bancários. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 

92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de 

computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período 

de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 

755, § 3º, do CPC. LAVRE-SE O TERMO DE CURATELA DEFINITIVA. Isento 

de custas. Registre-se. Sentença publicada em audiência. Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se”. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008353-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _10____Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1008353-62.2019.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Relações de Parentesco]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: OSVALDO SOARES DA 

SILVEIRA Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ GERVASIO DA SILVA FILHO, 

01, QD 21, SANTA LUZIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE DE CASTRO SILVEIRA Endereço: RUA VEREADOR 

JOSÉ GERVASIO DA SILVA FILHO, 01, QD 21, SANTA LUZIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil,JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO de JOSÉ DE CASTRO SILVEIRA, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como seu curador seu pai, o requerente, Sr. OSVALDO SOARES DA 

SILVEIRA, também qualificado nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, 

bem como de promover tratamento adequado o interditando. Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio 

do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. 

LAVRE-SE O TERMO DE CURATELA DEFINITIVA. Isentos de custas, eis 

que defiro o pedido de AJG. Registre-se. Sentença publicada em 

audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se”. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, NERCY ANCHIETA, digitei.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011129-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES SANTANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _10____Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1011129-35.2019.8.11.0002 
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Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: DULCELINA ALVES PEREIRA Endereço: RUA 

GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 648, (LOT CONSTRUMAT), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-290 POLO PASSIVO: Nome: 

ANTONIO ALVES SANTANA Endereço: RUA ADAMANTINA, 05, (LOT JD 

UNIÃO), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-797 

FINALIDADE: JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO de ANTÔNIO ALVES SANTANA, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como sua curadora sua filha, a requerente, Sra. DULCELINA ALVES 

PEREIRA, também qualificado nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, 

bem como de promover tratamento adequado ao interditando. Inscreva-se 

a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio 

do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. 

LAVRE-SE O TERMO DE CURATELA DEFINITIVA. Isentos de custas. 

Registre-se. Sentença publicada em audiência. As partes saem 

devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se”. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Maria Alice Pinto de Arruda 

Zampieri, assessora de gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007808-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILCE ANGELA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DE CAMPOS (REQUERIDO)

ARMINDO JOSE DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _10____Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1007808-89.2019.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Adoção de Maior, Capacidade]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: AMILCE ANGELA DE CAMPOS 

Endereço: Coronel Vicente Pereira Leite, s/n, Centro, NOSSA SRA 

LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA 

BENEDITA DE CAMPOS Endereço: Br 070 km 21, Comunidade Rural de 

Cordeiro, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 Nome: 

ARMINDO JOSE DE CAMPOS Endereço: Br 070 Km 21, Comunidade Rural 

de Cordeiro, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 

FINALIDADE: DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 

747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de MARIA 

BENEDITA DE CAMPOS E ARMINDO JOSÉ DE CAMPOS, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como sua curadora seu pai, a requerente, Sra. AMILCE ANGELA DE 

CAMPOS, também qualificada nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, 

bem como de promover tratamento adequado o interditando. Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio 

do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. 

LAVRE-SE O TERMO DE CURATELA DEFINITIVA. Isentos de custas. 

Registre-se. Sentença publicada em audiência. As partes saem 

devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se”. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015117-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. F. D. S. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: __10___Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1015117-64.2019.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: ERLAN MENDES DE CARVALHO Endereço: RUA 

MOISÉS NADAF, 01, (LOT AT B VISTA), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-795 POLO PASSIVO: Nome: ANA CLEIDE 

FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA MOISÉS NADAF, 01, (LOT AT B 

VISTA), QUADRA 5, PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-795 FINALIDADE: JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o 

fim de decretar a INTERDIÇÃO de ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA 

CARVALHO, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis, nomeando como sua curadora seu esposo, o requerente, 

Sr. ERLAN MENDES DE CARVALHO, também qualificado nos autos, que 

deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, na forma da lei, bem como de promover tratamento adequado a 

inteditanda. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 

92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de 

computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período 

de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 

755, § 3º, do CPC. LAVRE-SE O TERMO DE CURATELA DEFINITIVA. 

Isentos de custas. Registre-se. Sentença publicada em audiência. As 

partes saem devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se”. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 2 de dezembro de 2019. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016710-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERNANDA DO VALLE FEITOZA (REQUERENTE)

FLAVIO JUNIO DO VALLE FEITOZA (REQUERENTE)

IRANI GONCALVES FEITOZA (REQUERENTE)

PEDRO DO VALLE FEITOZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1016710-31.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Consta da certidão de óbito que o falecido deixou bens a inventariar. 

Havendo bens a inventariar, não é possível o processamento da ação de 

Alvará independente. Intime-se para manifestação. Os requerentes devem 

trazer aos autos a certidão de dependentes do falecido junto a 

Previdência Social. Oficie-se ao BANCO SANTANDER S/A, empresa 

privada, inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, com filial 

situada na Av. Couto Magalhães, 1200 - Centro Norte, Várzea Grande – 

MT, para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, a este juízo a 

existência de saldo outros eventuais valores depositados na conta do “de 

cujus” PEDRO DO VALLE FEITOZA JUNIOR, CPF nº. 141.776.331-00, RG 

299684 SSP/MT, data de nascimento 17/02/1956, filiação: Pedro do Valle 

Feitoza e Lenita do Valle Feitoza. Com o aporte das informações nos 

autos, diga a parte autora e o Ministério Público. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392035 Nr: 6585-60.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLLSC, ELDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:MT 19.616/O, JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18347 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas:

 intimar a parte autora, através de seu advogado para qeu no prazo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287383 Nr: 6728-54.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:, CLAITON LUIZ PANAZZOLO - OAB:16705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335, José Antonio Pereira de Souza - OAB:13434/MT

 CERTIFICO QUE, foi deferido o desarquivamento, pelo prazo d 30 (trinta ) 

dias se nada forreqeurido retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393448 Nr: 7469-89.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCPNF, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas:

 intimar a parte autora, através de seu advogado para qeu no prazo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 303308 Nr: 24237-95.2012.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSBF, CÉLIA REGINA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7.495, MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARGEMIRO DA SILVA BARROS, Cpf: 

16201280120, Rg: 173.3311, Filiação: Francisca da Guia e Silva Barros e 

Carlos Rodrigues Barros, data de nascimento: 13/03/1959, brasileiro(a), 

natural de N. S. Livramento-MT, casado(a), frentista, Telefone 9609-7665. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 (CINCO) DIAS, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Almeida, digitei.

Várzea Grande, 09 de outubro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407805 Nr: 15518-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONE SEBASTIÃO DA MATA, Cpf: 

03750364150, Rg: 2119531-5, Filiação: Aurita Sebastiana da Mata e Diogo 

Pereira da Mata, data de nascimento: 10/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, catador - servente, Telefone (65) 9927-1769. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 (CINCO) DIAS, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Almeida, digitei.

Várzea Grande, 09 de outubro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001238-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIRAM MARQUES SANTANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANA TEREZA CRUZ SANTANA (HERDEIRO)

ADRIANA TEREZA CRUZ SANTANA (HERDEIRO)

A. R. M. S. (HERDEIRO)

FERNANDA PRADO SANTANA (HERDEIRO)

J. M. S. (HERDEIRO)

PAULA PRADO SANTANA (HERDEIRO)

HIRAM MARQUES SANTANA FILHO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO INVENTÁRIO Vistos, Considerando-se que nos presentes 

autos há interesse de criança/adolescente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011539-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY LIMA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA SILVA DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO OFERTA DE ALIMENTOS Vistos, Considerando-se que os 

alimentos ofertados no presente processo são em favor de GEOVANA 

SILVA ALMEIDA, filha do autor, intime-se-o, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, (Artigo 319, II do Código de Processo Civil), 

retificando o polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento do 

pedido. Intimem-se as partes. Ás providências Eulice Jaqueline Da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013005-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA FERREIRA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

JANDIRA FERREIRA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

ELENINE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VANIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JAMILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCISCA FERREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

JULIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

ROSANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI OAB - MT25058-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE-1013005-25.2019.2019.8.11.0002. AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTES: JULIANE FERREIRA 

DA SILVA, JANDIRA FERREIRA DA SILVA, JUREMA FERREIRA DA SILVA 

ROSA, ANA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, 

FRANCISCA FERREIRA DE AMORIM, ROSANA FERREIRA DA SILVA, 

VÂNIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, JAMILA FERREIRA DA SILVA e 

ELENINE FERREIRA DA SILVA. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil (Certidão de Nascimento e casamento), 

promovida por JULIANE FERREIRA DA SILVA, JANDIRA FERREIRA DA 

SILVA, JUREMA FERREIRA DA SILVA ROSA, ANA FERREIRA DA SILVA 

ALMEIDA. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA FERREIRA DE AMORIM, 

ROSANA FERREIRA DA SILVA, VÂNIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, 

JAMILA FERREIRA DA SILVA e ELENINE FERREIRA DA SILVA, objetivando 

a correção do nome de seus genitores nas respectivas certidões de 

nascimento/casamento. Alegam que o nome dos genitores foi grafado de 

maneira equivocada em suas certidões de nascimento, constando o nome 
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da genitora MARIA CLARA DA SILVA, sendo o nome correto, MARIA 

CLARA FERREIRA, além de constar erro na grafia do nome do genitor nos 

registros de nascimento de JOSÉ FERREIRA DA SILVA e FRANCISCA 

FERREIRA DE AMORIM, constando o nome do pai NICEPHOL FERREIRA DA 

SILVA, sendo que o correto é NICEPHORO FERREIRA DA SILVA. Ao final 

pedem o deferimento do pedido, e, via de consequência, a alteração de 

suas Certidões de nascimeto/Casamento, fazendo constar o nome correto 

de seus genitores. Instado a se manifestar, o Ministério Publico opina pela 

procedência do pedido (ID. 25340473). É o sucinto relatório. DECIDO. De 

início, é necessário consignar que se afigura perfeitamente possível 

requerer a retificação do assentamento de registro civil, no entanto, tal 

procedimento possui caráter excepcional, devendo haver a devida 

motivação. Esta é a interpretação que se extrai do caput do art. 109 da Lei 

n. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), senão vejamos: Art. 109. Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório. (...) Portanto, a retificação mostra-se cabível caso ocorra o 

erro nos dados pessoais no assento de registro civil, com vistas à 

recomposição de seu conteúdo, tendo em vista que os assentamentos 

feitos nos registros públicos seguem o princípio da imutabilidade, que tem 

por objetivo conferir segurança às relações jurídicas, mediante a devida 

publicidade dos dados relativos ao estado das pessoas. Por todo o 

exposto, nos termos do disposto no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, e, via de consequência 

determino a retificação das certidões de nascimeto/casamento dos 

requerentes, oficiando-se aos cartórios conforme lista constante na 

pedido inicial. Dê-se ciência ao Ministério Público. Tratando-se de 

jurisdição voluntária, resta evidente o desinteresse da parte autora em 

recorrer, pelo que determino desde já que seja certificado o transito em 

julgado, bem como as respectivas expedições necessárias. Sem custas. 

Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015812-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSON SANTOS FORTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE LUCIA DE ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. Vistos, Versam 

os autos sobre AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE 

CONVIVÊNCIA que DAYSON SANTOS FORTES, move em desfavor de 

MAYKE DE ARRUDA SANTOS FORTES, representado por sua genitora 

JAQUELINE LUCIA DE ARRUDA, todos qualificadas nos autos. 

Considerando-se que o infante não possui legitimidade para atuar no polo 

passivo da ação Declaratória de União Estável, intime-se a requerente, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, (Artigo 319, II do 

Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento. Intimem-se as 

partes. Ás providências Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014750-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM 

PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA Vistos, Versam os autos 

sobre DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA 

DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA que ALESSANDRA FONSECA DA 

SILVA, move em desfavor de ADÃO SINFORIANO BARBOSA, qualificados 

nos autos. Informa que conviveu com o requerido por mais de 11 (onze) 

anos, tendo a separação ocorrido recente. Relata que do relacionamento 

adveio o nascimento de duas filhas, Lorena Fonseca Barbosa, nascida em 

29 de novembro de 2007 e Helena Fonseca Barbosa, em 29 de março de 

2018. Alega que durante a união adquiriram os bens descritos na inicial. 

Requer o reconhecimento e dissolução da união e partilha dos bens, 

fixação de alimentos em favor das filhas e regulamentação de guarda 

unilateral em seu favor. É o que merece relato. Decido. Recebo o feito 

como Ação Declaratória de União Estável. Proceda-se a nova autuação ao 

feito. Retifique-se junto ao Distribuidor. Em relação aos alimentos, face aos 

elementos de que disponho, arbitro alimentos provisórios, com base no 

artigo 4º da Lei 5478/68, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos líquidos do autor, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir da citação. No que diz respeito ao pedido de Guarda, com a 

publicação da Lei 13.058, de 22 de dezembro 2014, houve alteração dos 

artigos. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil, visando estabelecer o 

significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua 

aplicação. Extrai-se do artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, que: “Quando 

não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor”. Em atenção ao pedido 

liminar, considerando os fatos narrados na inicial, encontrando-se ambos 

os genitores aptos a exercer o poder familiar e não havendo manifestação 

no sentido de não exercer a guarda em relação a infante, DEFIRO a 

GUARDA COMPARTILHADA, em atenção ao artigo 1.584, § 2°, do Código 

Civil, alterado recentemente pela Lei 13.058/2014, com a convivência a ser 

exercida provisoriamente na forma requerida na inicial. Havendo 

discordância, manifestem-se o genitor acerca da distribuição do tempo de 

convivência, indicando o período que atenda o melhor interesse das 

infantes. A necessidade de estudo social ou multidisciplinar será analisada 

posteriormente em razão da conveniência do Juízo. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Expeça-se o termo de guarda 

compartilhada; notifique-se o Ministério Público e intimem-se as partes. 

Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 

do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para comparecer a 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 17/3/2020 às 13 horas 

(Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o 

prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo 

Civil). §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 

16:00 horas”. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88301 Nr: 9917-84.2005.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACrPsmSMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:OAB/ 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7400 OAB/MT

 AUDIÊNCIA COLETIVA

 A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito, Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli, no uso das atribuições legais, Portaria 007/2016 – 

NUPEMEC-PRES. CONVIDA Vossas Senhorias, Silvana Maria da Silva e 

Admirson Amaro Leite, para AUDIÊNCIA COLETIVA que se realizará no dia 
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3 de fevereiro de 2020, às 07hs, no Fórum da Comarca de Várzea Grande 

– MT, onde na sequência acontecerá a Oficina de Direito Sistêmico, com 

objetivo de solucionar o conflito parental verificado nos autos do Processo 

n.9917-84.2005.811.0002 – Código 88301.

Sua presença é aguardada.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256163 Nr: 14659-79.2010.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGZNCDS, GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YASMIN DE PINHO NOVO LOPES 

- OAB:21.335 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joão simão de arruda - 

OAB:9209, Rômulo Nogueira de Arruda - OAB:7693

 A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito, Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli, no uso das atribuições legais, Portaria 007/2016 – 

NUPEMEC-PRES. CONVIDA Vossas Senhorias, Geany Rodrigues dos 

Santos e Rômulo Nogueira de Arruda, para AUDIÊNCIA COLETIVA que se 

realizará no dia 3 de fevereiro de 2020, às 07h:30min, no Fórum da 

Comarca de Várzea Grande – MT, onde na sequência acontecerá a 

Oficina de Direito Sistêmico, com objetivo de solucionar o conflito parental 

verificado nos autos do Processo n.14659-79.2010.811.0002 – Código 

256163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410654 Nr: 16997-50.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAA, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:MT 11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:MT 7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à 

parte exequente (na pessoa de seus advogados) para, no prazo de 

10(dez) dias, manifestar acerca da tentativa frustrada de Penhora 

(Diligência de fl.101).

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005534-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JULIO ESCOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005534-89.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JEFFERSON JULIO ESCOLA RÉU: VIVO S.A. Vistos... Em face 

da divergência das partes no tocante à contratação dos serviços 

disponibilizados pelo réu e observando a cópia do contrato e documento 

pessoal juntados na contestação, com base no art. 370, do NCPC, realizei 

pesquisa no endereço da parte no sistema Infoseg (anexos), constando 

no cadastro do Denatran o mesmo endereço da contratação dos serviços 

e indicado no contrato de Id. 14941671. Ainda, observo que no registro da 

motocicleta de propriedade do autor, consta o mesmo endereço indicado 

no contrato, ou seja, Travessa D, Casa 10, Cohab Dom Orlando Chaves. 

Em razão desse fato, que destoa por completo da narrativa exordial, em 

que o autor, mediante seu patrono, afirma categoricamente não ter 

contratado qualquer serviço junto ao réu, tenho que esses documentos 

são claros em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de 

inexistência de relação material entre as partes, à medida em que o 

endereço do contrato é indicado como de residência do autor. Logo, não 

há dúvidas quanto à ausência da probabilidade do direito a sustentar a 

manutenção da tutela concedida initio litis, razão pela qual, ex officio, 

REVOGO-A, determinando a expedição de contramandado. Intimem as 

partes para tomar conhecimento desta decisão, bem como, sobre os 

documentos a seguir juntados, podendo manifestar-se, caso queiram, no 

prazo comum de 15 (dias). Após, havendo ou não manifestação, 

conclusos para julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 345437 Nr: 12202-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES GONÇALO NOGUEIRA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB-MS 3556, FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - 

OAB:16956/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Processo nº 12202-35/2014 (Cód. 345437)

 Vistos...

Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para ser impreterivelmente realizada no dia 06/02/2020, às 

16h00min (CPC, art. 277).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 21 de janeiro de 2020.

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 289945 Nr: 9503-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL GOMES DE OLIVEIRA, LOURDES 

VITORIA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria publica - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DE VARZEA GRANDE - OAB:

 Processo nº 9503-42/2012 (Cód. 289945)

 Vistos...

Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para ser impreterivelmente realizada no dia 04/02/2020, às 

15h00min (CPC, art. 277).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 21 de janeiro de 2020.

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11210 Nr: 611-72.1997.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.O.AZEVEDO & M.H fALEIROS AZEVEDO 
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LTDA., HELVÉCIO OLIVEIRA AZEVEDO, MARIA HELENA FALEIROS DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para proceder a Intimação do (a ) advogado (a) para 

manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl.182/184

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 325850 Nr: 22232-66.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VENANCIO DE AMORIM JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON HOROYUKI DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:OAB/MT 6.707

 Processo nº 22232-66/2013 (Cód. 325850)

 Vistos...

Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para ser impreterivelmente realizada no dia 04/02/2020, às 

17h00min (CPC, art. 277).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 21 de janeiro de 2020.

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 416820 Nr: 20363-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUBRICOM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LASTHENIA DE FREITAS VAÃO - 

OAB:OAB/MT 4.695, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - 

OAB:OAB/MT 11.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 Processo nº 20363-97/2015 (Cód. 416820)

 Vistos...

Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para ser impreterivelmente realizada no dia 13/02/2020, às 

17h00min (CPC, art. 277).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 21 de janeiro de 2020.

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 406402 Nr: 14802-92.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FÁTIMA DO AMARAL - 

OAB:MT 10.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298 A/MT, Sofia Alexandra de Moura Coelho de Villas Boas 

de Mascarenhas - OAB:7.102-B-OAB-MT

 Processo nº 14802-92/2015 (Cód. 406402)

 Vistos...

Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para ser impreterivelmente realizada no dia 13/02/2020, às 

16h00min (CPC, art. 277).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 21 de janeiro de 2020.

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 284077 Nr: 3054-68.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIANA PAULINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CINIRA C. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO ADRIANO ROSSETTO 

POLIZZELI - OAB:26.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 3054-68/2012 (Cód. 284077)

 Vistos...

Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para ser impreterivelmente realizada no dia 06/02/2020, às 

17h00min (CPC, art. 277).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 21 de janeiro de 2020.

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301239 Nr: 21983-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRABELES ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BASÍLIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:MT 19.311, FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271376 Nr: 15967-19.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DA COSTA MARTINS, IRIS 

FLEURY DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a carta devolvida 

pelos correios

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384649 Nr: 1825-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRM PRODUTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMI EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP 153.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a carta devolvida 

pelos correios
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408491 Nr: 15848-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTHINA SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a carta devolvida 

pelos correios

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1020926-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO JUREMEIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA PEREIRA DA SILVA GILI (REU)

Outros Interessados:

LADO ESQUERDO - ROSITO RODRIGUES DE BARROS (CONFINANTES)

LADO DIREITO - SIRLENE OELKE (CONFINANTES)

FUNDOS - LUCIENE PEREIRA DE MORAIS (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1020926-35.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 15.552,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ADRIANA RIBEIRO JUREMEIRA GONCALVES Endereço: Rua das Tulipas, 

Quadra 42,, Lote 19, Vitória Régia, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-001 POLO PASSIVO: Nome: ELIANA PEREIRA DA SILVA GILI 

Endereço: Rua 09, Quadra 07,, Casa 20,, JK Juscelino Kubichet, SANTA 

CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-135 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

AOS INTERESSADOS E AUSENTES, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A requerente ADRIANA RIBEIRO JUREMEIRA GONÇALVES, comprou o 

imóvel localizado na Rua das Tulipas, Quadra 42, Lote 19, Bairro Vitória 

Régia, Várzea Grande/MT, juntamente com o marido há aproximadamente 

12 (doze) anos, conforme documentação anexada (doc.). Insta destacar 

que, a Requerente comprou da Sra. Iolanda Braz Bitencourt, sendo que 

esta havia comprado da Sra. Eliana Pereira da Silva, em 01/04/2005, 

conforme escritura de venda e compra anexada (doc.), restando 

comprovada a sucessão possessória. Cumpre destacar que, a 

Requerente comprou uma casa, sendo que com o passar dos anos 

realizou diversas reformas e melhorias no imóvel, conforme fotografias 

anexadas (doc.). Ademais, há vários anos a Requerente reside no local 

de forma mansa, pacifica e ininterrupta, e rigorosamente efetua o 

pagamento dos impostos inerentes ao imóvel. Atualmente, a propriedade 

possui uma área de 360,00m², onde a Requerente utilizada como sua 

moradia habitual. Além das benfeitorias, a autora providenciou a ligação de 

energia e água, antes inexistentes. Diante dos fatos narrados, vem a 

requerente através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizar Ação de Usucapião para regularizar a titularidade do imóvel 

residencial localizado à na Quadra 42, Lote 19, Bairro Vitória Régia, 

Várzea Grande/MT, registrado na matrícula n.º 49.010, do livro 2, ficha 01, 

no Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande-MT, conforme documentação 

anexada (doc.). DECISÃO: Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAMILA FERREIRA DOS 

SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 22 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. CFS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017225-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLINO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1017225-66.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): VANDERLINO FERREIRA DO NASCIMENTO REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Trata-se de 

Ação Revisional De Fatura Elétrica C/C Indenização Por Danos Morais E 

Pedido De Tutela Provisória De Urgência” proposta por VANDERLINO 

FERREIRA DO NASCIMENTO em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, requer o autor à Id. nº 

27442996, a concessão de tutela antecipada, para a suspensão da fatura 

referente ao mês novembro de 2019, no valor de R$ 1.048,70 indicada a 

Id. nº 27442997, vez que excede os parâmetros da normalidade de 
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consumo dos últimos 12 meses. Dessa forma, hei por bem em deferir o 

pedido e estender os efeitos da tutela de Id. nº 26123453, para então 

suspender a cobrança da fatura (Id. nº 27442997), e em consequência, 

deve a concessionária se abster de suspender o fornecimento da energia 

elétrica da UC nº 6/242739-1, pertencente a autora, em razão da 

discussão judicial da fatura. Expeça-se o necessário, com a urgência que 

o caso requer. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015178-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA CRISTINA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR OAB - MT23279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1015178-22.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: LAYSA CRISTINA DA SILVA ARAUJO Endereço: RUA 

ARARAS, casa 12, quadra 24, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-811 POLO PASSIVO: Nome: AGRINALDO JORGE RODRIGUES 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1.038, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) 

DIAS, MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006553-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA DE CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO PEREIRA DA SILVA SANTOS 84867680125 (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1006553-96.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 3.800,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: TACIANA DE CARVALHO 

MONTEIRO Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, (LOT JD PAULA II), CANELAS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-125 POLO PASSIVO: Nome: 

CARLITO PEREIRA DA SILVA SANTOS 84867680125 Endereço: RUA 

COMANDANTE COSTA, (LOT PRQ AMBAR), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-499 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020254-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANTOEN PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILO ALVES BEZERRA OAB - MT2830-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEZIO JOSE DA GUIA BARROS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA JUNTAR NOS AUTOS O COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO DE 05 DIAS. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006674-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO GONÇALVES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1006674-27.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 27.483,80 ESPÉCIE: 
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[Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS Endereço: RUA MATO 

GROSSO, (LOT DT INDUSTRIAL), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-368 POLO PASSIVO: Nome: CELIO GONÇALVES Endereço: RUA 

DOS IPÊS, (LOT E DALVA), MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78138-180 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006665-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFIO CORNELIO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHON LENNON BARROS DA CRUZ (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1006665-65.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 15.773,79 ESPÉCIE: 

[Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: FILADELFIO CORNELIO DA COSTA Endereço: RUA GOIÁS, (LOT N 

V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-603 

POLO PASSIVO: Nome: JHON LENNON BARROS DA CRUZ Endereço: RUA 

SERGIPE, (LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78135-609 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, 

NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016244-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMENICO ZAMPIERI (REU)

DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1016244-37.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 310.000,00 ESPÉCIE: 

[Rescisão / Resolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Endereço: Av. Miguel Sutil, 8695, 

DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-400 POLO PASSIVO: 

Nome: DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI Endereço: AVENIDA 

COUTO MAGALHÃES, 700, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Nome: DOMENICO ZAMPIERI Endereço: 

Rua Professora Tereza Lobo, 60, apt 802, consil, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-670 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016713-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE OLIVEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)
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VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1016713-83.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 160.728,32 ESPÉCIE: 

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: STEPHANIE OLIVEIRA DE PAULA 

Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 558, - ATÉ 430/431, CIDADE 

ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-400 POLO PASSIVO: Nome: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Endereço: AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 675, - ATÉ 1025 - LADO ÍMPAR, JARDIM PETRÓPOLIS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78070-122 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 95321 Nr: 4905-55.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSAE FUJI YUKISHITA, FAC IMOVEIS LTDA, CID 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE TSUYOSHI TAKEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 159, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 154/156, e em consequência, via 

sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$ 13.755,84 – 

CPF: 278.664.089-04).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 95321 Nr: 4905-55.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSAE FUJI YUKISHITA, FAC IMOVEIS LTDA, CID 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE TSUYOSHI TAKEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

Valores” (...) Bacen Jud, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo, sendo que foi:a)encontrado o 

montante de R$ 918,81 em contas bancárias e/ou aplicações financeiras 

de titularidade do executado, quantia essa insuficiente para quitação do 

débito cobrado em Juízo – R$ 13.755,84, mas que não deve ser de todo 

desprezada, de modo que mantenho sua indisponibilidade; b)Cumprida 

total ou parcialmente. Bloqueio efetuado em ativo não precificado.Destarte, 

em relação ao item “a” supra, positivado o bloqueio, ainda que parcial, 

intime-se pessoalmente o executado (art. 854, §2º, NCPC), podendo este 

suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do NCPC.Já em relação ao item “b”, trata-se de ativos que não são 

objeto de negociação em mercado organizado e, portanto, não possuem 

parâmetros para precificação, sendo impossível de mensurar seu valor, 

pois a negociação deve ocorrer por meio do titular, em negociação 

privada, (...). Portanto, tratando-se de ativos ilíquidos, prematura a ordem 

de transferência desses ativos ao exequente, por causa da inexistência 

de preço. Contudo, mantenho o bloqueio dos ativos, até que seja possível 

a avaliação por perito judicial (...).Nessa toada, DETERMINO ao Banco Itaú 

Unibanco S.A., as providências necessárias para que informe ao Juízo de 

forma pormenorizada, qual a espécie e a quantidade do ativo bloqueado 

através do sistema Bacenjud, protocolo 20200000449834, em nome do 

executado JORGE TSUYOSHI TAKEI (CPF nº 278.664.089-04).A resposta 

deverá ser encaminhada a este Juízo pelo e-mai l : 

vg.gab2civel@tjmt.jus.br.Servirá a presente decisão, por cópia digitada, 

como ofício. Providencie o patrono da parte autora a impressão e 

comprove a entrega ao banco interessado no prazo de 15 (quinze) dias. A 

seguir, aguarde-se a resposta. Na inércia da parte autora, voltem-me 

conclusos para desbloqueio dos referidos ativos.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235741 Nr: 15650-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PETRÓLEO GFC LTDA, 

REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLOVIS ZEVE COIMBRA, LEONOR 

ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora a cerca do resultado do AR negativo no prazo de 05 

(CINCO)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001864-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LIMA FAGUNDES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001864-43.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA 

EXECUTADO: ANDRE LIMA FAGUNDES Vistos etc. Considerando que 

restou prejudicada a citação da parte executada, a pedido do credor (Id. 

21076142), procedi consulta ao sistema InfoJud, conforme espelho que 

segue em anexo, contudo obteve-se como domicilio fiscal o mesmo 

descrito na exordial e já tentada a citação (certidão Oficial de Justiça – Id. 

19737817). No seguimento, procedi consulta ao sistema SIEL, e averiguei 

endereço diverso (consulta em anexo). Em sendo assim, expeça-se carta 

citação de execução, nos termos da decisão inicial, fazendo constar o 

seguinte endereço: RUA LAURENTINO NEGHERBON, Nº 43 – ESTRADA 

DAS AREIAS – INDAIAL/SC. Às providências. Várzea Grande, 21 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALU COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REU)

JESUÍNA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (REU)

BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA (REU)

FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000027-84.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA 

LTDA. REU: BALU COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, FABIO 

ALBUQUERQUE DA SILVA, JESUÍNA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, 

BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA Vistos etc. Observa-se dos autos 

que, as partes formularam acordo (Id. 280087880), requerendo sua 

homologação, contudo requer a extinção do processo somente após o 

cumprimento do integral do ajuste. Pois bem. O acordo não pode ser 

homologado na forma proposta pelas partes. A transação constitui causa 

legal de resolução do mérito da lide (CPC, 487, III, “b”), sendo inviável a 

mera suspensão do processo de conhecimento até final cumprimento do 

acordo. Havendo acordo, o processo de conhecimento deve ser 

resolvido, e eventual descumprimento dará lugar à execução do ajuste. 

Não se olvida, ainda, que o prazo máximo da suspensão do processo por 

conversão entre as partes, a teor do art. 313, II, § 4º, do CPC é de 6 (seis) 

meses, não sendo aplicável ao presente caso. Assim, diante da 

composição amigável, devem as partes se manifestar a fim de que permita 

a aplicação da regra processual acima referida, ensejando a homologação 

do acordo, com sua consequente extinção do processo. Em assim sendo, 

deixo, por ora, de homologar referido acordo. Determino a intimação da 

parte autora, na pessoa do seu advogado, para que, no prazo de, 10 

(dez) dias, manifeste quanto à impossibilidade de suspensão do processo 

de conhecimento em razão da homologação de acordo, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e faça os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1014423-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADACINO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

DEJANETE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1014423-95.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: ADACINO BORGES DA SILVA, DEJANETE LOPES DA 

SILVA REQUERIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Apólice de Seguro c/c Reparação 

por Danos Morais proposta por Adacino Borges da Silva e Dejanete Lopes 

da Silva em desfavor de Brasil Veículos Cia de Seguros. Verifica-se que, 

a presente demanda trata do recebimento de seguro referente ao sinistro 

de n. 389721516109500, o qual também se encontra em discussão na 

ação de nº 1003265-14.2017.8.11.0002, em trâmite nesta Vara Cível, 

sendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Em observância ao 

artigo 10 do CPC foi concedido prazo para que a parte autora se 

manifestasse quanto à possibilidade de extinção deste feito sem 

resolução do mérito. A parte autora se manifestou, requerendo que o feito 

fosse associado ao feito de n. 1003265-14.2017.8.11.0002, que seja dada 

prioridade processual ao feito pelo fato de um dos autores se tratar de 

pessoa idosa e que o veículo sinistrado era utilizado para deslocamento 

para cuidados com a filha dos autores, a qual é portadora de deficiência 

física e requer pela concessão da tutela para ressarcimento imediato de 

todo prejuízo sofrido com a perda de seu automóvel, bem como retirada de 

seu nome junto à dívida ativa. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Verifica-se que, o autor propôs a presente demanda com idêntico teor da 

ação de código 1003265-14.2017.8.11.0002, todavia se faz 

desnecessário o trâmite de duas ações, posto que o pedido de prioridade 

e de tutela incidental pode ser elaborado naqueles autos. Ademais, 

registro que a tutela pretendida nestes autos invariavelmente acarretaria o 

esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do 

contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos 

LIV e LV, da Constituição Federal, persistindo a existência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, segundo prescreve o 

art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre 

quando estão em curso duas ações com identidade de partes, pedido e 

causa de pedir, sendo certo que a litispendência, como pressuposto 

processual objetivo, impede a constituição da relação jurídica instaurada. 

Assim, o reconhecimento da litispendência, é medida que se impõe, de 

forma a evitar a discrepância de decisões futuras em relação à mesma 

causa. Confira-se, acerca do tema, o seguinte precedente do Superior 

Tribunal de Justiça, que bem se harmoniza com o posicionamento ora 

afirmado, in verbis: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

FINSOCIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITISPENDÊNCIA. 1. (...) 2. "A 

ratio essendi da litispendência obsta a que a parte promova duas ações 

visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor 

formula, em face do mesmo sujeito processual idêntico pedido fundado na 

mesma causa petendi." (REsp 610.520/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 

de 2.8.2004). 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 

544625 PE 2003/0086027-2, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de 

Julgamento: 07/11/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

28.11.2005 p. 192 LEXSTJ vol. 196 p. 58).(sem destaques no original). 

Ante o exposto, configurada a litispendência indefiro a peça inicial e 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no 

artigo 485, incisos I e V, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, ante a inexistência de contraditório. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas legais. Publique-se. 

Intimem-se, Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003332-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ OAB - MT20956-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)
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MARCOS CEZAR CORDEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON ALVARENGA NETO OAB - GO27018 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002509-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIDE TONHOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

POSTAL SAÚDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MG74659 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009153-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001082-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSEANE GOMES RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003802-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO SILVA LINS (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013695-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IASMIN PRADO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008863-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial de ID:28172405.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006174-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE LEMES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial de ID:28172995.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369286 Nr: 18897-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDIR TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICHELL DOS SANTOS RIBEIRO, VANDI 

VALDI EVANGELISTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos inseridos na Meta 02/2019-CNJ e retirados em carga no 

dia 29/11/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). Bruno Thiago de Abreu Balata a restituí-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do 

autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406691 Nr: 14960-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA JESUS NEVES, ESPÓLIO DE VALDELINO 

FERREIRA NEVES REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos inseridos na Meta 02/2019-CNJ e retirados em carga no 

dia 14/11/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). Luciano Silva Alves a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob 

pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado pelo 

art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376231 Nr: 23924-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE SEBASTIANA DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO 

ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEUZALINA MARIA DE ARAÚJO, 

EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO, SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402087 Nr: 12452-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUANY MARTINS ANTUNES, ROCHELLY MARTINS 

ANTUNES, DEMILSON GOMES DE SOUZA, PRISCILA FABIELI MARTINS 

ANTUNES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, MARIA ROSARIA PRETTI, 

LOURIZA SOARES BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP, VANESSA CRISTINA LIRA DE OLIVEIRA - 

DEFENSORIA PÚBLICA. - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fls. 174 e 176.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010219-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1010219-42.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Em que pese à manifestação expressa do autor 

no desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de março de 2019, às 16h30min, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394807 Nr: 8271-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEMÉTRICA CONSTRUÇÕES E COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA K. CAETANO 

VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:AVISO AOS CREDORES/INTERESSADOS SOBRE A 

DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA E RELAÇÃO DE CREDORES

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:CREDORES/INTERESSADOS

Finalidade:INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

artigo 99 da Lei nº 11.101/2005, da ABERTURA DE FALÊNCIA da empresa 

acima indicada, ficando advertidos os credores do prazo disposto no art. 

7º, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005 para, em 15 (quinze) dias 

apresentarem suas habilitações e/ou divergências de crédito diretamente 

ao Administrador Judicial as suas habilitações ou suas divergências 

quanto aos créditos relacionados, advertidos que as habilitações 

retardatárias deverão ser apresentadas em Juízo, mediante recolhimento 

de custas e através de advogado com procuração regular. Quanto às 

habilitações retardatárias, apresentadas antes da homologação do 
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quadro-geral de credores, a Sra. Escrivã Judicial observará os prazos e 

procedimento, segundo os artigos 11 e 12 da Lei n.º 11.101/05, autorizada 

a intimar e abrir vista dos autos, nos momentos processuais adequados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Vistos.

BETUNEL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, devidamente qualificada nos 

autos, requereu a falência da empresa ENGEMETRICA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA-ME, nos termos do artigo 94, I¸ da Lei n.º 11.101/05, 

decorrente de duplicatas mercantis, não pagas e protestadas no valor 

total de R$ 79.792,53.

 Juntou documentos (fls. 06/27).

Devidamente citada para que apresentasse contestação no prazo de 10 

(dez) dias, a requerida quedou-se inerte, caracterizando o instituto da 

revelia, e assim, tornando todos os fatos aduzidos na peça exordial como 

verdadeiros (fls. 31/32).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Estão presentes os requisitos exigidos pela lei para o deferimento da 

pretensão, uma vez que a autora comprovou o protesto do título 

executivo, que não foi pago, conforme explicito no artigo 94, I, da Lei n.º 

11.101/2005.

Ficou demonstrado nos autos que a parte autora instruiu sua petição com 

os documentos pertinentes ao pedido de falência.

Insta salientar que o réu, embora devidamente citado, como é possível 

observar em aviso de recebimento positivo de fl. 31, optou pela inércia. No 

caso em lide, é aplicável o instituto da revelia, onde todos os fatos 

aduzidos na inicial são tomados como se verdadeiros fossem. O art. 344 

do Código de Processo Civil é claro quando diz:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Como os documentos juntados pela parte autora fazem crer que os fatos 

trazidos por ela sejam verdadeiros, e sem impugnação desses fatos, é 

caso de deferimento da petição inicial, e consequente quebra da empresa.

Assim, não havendo o réu comprovado o pagamento do débito, não tendo 

contestado, nem tampouco realizado o depósito elisivo, torna-se de rigor a 

decretação da falência, com a observação abaixo, referente à nomeação 

do administrador judicial.

Ante o exposto, DECLARO hoje, às 16h a falência de ENGEMETRICA 

CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-ME, CNPJ. n. 86.921.905/0001-10, 

com sede na Av. Dom Orlando Chaves, nº 2.056, Sala A, Bairro Cristo Rei, 

Várzea Grande/MT, CEP 78.118-000. Representada legalmente por 

GILDÁSIO RAFAEL DOS SANTOS, portador de RG de nº 1.268.486-4 e 

CPF/MF sob o nº 112.307.465-87, residente à Av. Dom Orlando Chaves, nº 

2.056, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, CEP 78.118-000. e ONEIDA 

BRUNO DA SILVA, portadora de RG de nº 1.262.392-0 e CPF/MF sob o nº 

018.327.268-43, residente à Av. Dom Orlando Chaves, nº 2.056, Bairro 

Cristo Rei, Várzea Grande/MT, CEP 78.118-000, passando a determinar o 

que segue:

I. NOMEIO como administrador judicial (art. 99, IX) a CAMPOS & PÓVOAS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o Nº 

07.219.262/001-90, com endereço na sede na Rua Barão de Melgaço, 

2350, Centro, Edifício Barão Center – Salas 209/210, e-mail: 

leonardopscampos@uol.com.br, tel.: (65) 3624-6775/ (65) 3624-2382, que 

deverá ser intimada pessoalmente com cópia da presente decisão, para 

dela tomar ciência e, em 05 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo. Em 

caso positivo deverá assinar, na sede deste Juízo, o respectivo termo de 

compromisso, se comprometendo a fielmente desempenhar a função e 

todas as responsabilidades a ela inerentes, especialmente nos termos dos 

arts. 21, 22, 23, 33 e 34 da Lei n.º 11.101/05.

II. FIXO o termo legal (art. 99, II), nos 90 (noventa) dias anteriores ao 

primeiro protesto.

III. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação da 

relação de credores (parágrafo único, art. 99, Lei n.º 11.101/05), para os 

credores apresentarem ao Administrador Judicial as suas habilitações ou 

suas divergências quanto aos créditos relacionados, advertidos que as 

habilitações retardatárias deverão ser apresentadas em Juízo, mediante 

recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. 

Quanto às habilitações retardatárias, apresentadas antes da homologação 

do quadro-geral de credores, a Sra. Escrivã Judicial observará os prazos 

e procedimento, segundo os artigos 11 e 12 da Lei n.º 11.101/05, 

autorizada a intimar e abrir vista dos autos, nos momentos processuais 

adequados.

IV. DETERMINO, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações 

ou execuções contra a falida (empresa), ressalvadas as hipóteses 

previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei, ficando suspensa, 

também, a prescrição.

V. PROÍBO a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens 

da falida (empresa), sem autorização judicial, ressalvados os bens cuja 

venda faça parte das atividades normais do devedor “se autorizada a 

continuação provisória das atividades” (art. 99, VI).

VI. OFICIE-SE à JUCEMAT, para que conste a expressão "falido" nos 

registros e a inabilitação para atividade empresarial, nos moldes do 

disposto no art. 99, inciso VIII.

VII. INTIMAÇÃO do Ministério Público, comunicação por carta às Fazendas 

Públicas e publicação do edital, na forma do parágrafo único do artigo 99 

da Lei n.º 11.101/05.

VIII. OFICIE-SE aos órgãos e repartições públicas, cumprindo o disposto no 

artigo 99, incisos X e XIII da Lei n.º 11.101/05.

IX. Por fim, administrador judicial deverá encaminhar cópia desta decisão 

aos órgãos competentes, devendo comprovar o protocolo nestes autos, 

em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441828 Nr: 7712-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISON HEDEN GARCIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, etc.Verifica-se que a parte autora descurou de apresentar 

requerimento administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. (...)Assim, determino, venha à parte autora, 

em consonância com os egrégios tribunais pátrios, apresentar nos autos 

requerimento administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 258456 Nr: 16759-07.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSIMARA ALMEIDA BARRETO 

CAMACHO - OAB:7061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:MT 12.960

 Autos nº 16759-07.2010.811.0002 – Código nº 258456

Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a adjudicação do bem 

penhorado às fls. 125/126, conforme se observa às fls. 131.

O pedido de adjudicação foi deferido e determinada a intimação da parte 

executada para remir a execução (fl. 124), porém apesar de ter sido 

devidamente intimada a parte devedora se manteve inerte (fl. 129).

Pois bem, considerando a inércia do executado, defiro o pedido de 

adjudicação do bem indicado no auto de penhora de fl. 126, pela média do 

valor de cotação do mercado apresentado pelo exequente de R$ 

27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Após a comprovação efetiva do pagamento da diferença, caso o valor do 

crédito seja inferior ao valor do bem (art. 876, § 4º, inciso I, do CPC), e da 

quitação do imposto de transmissão, lavre-se o auto de adjudicação, 

encaminhando para assinatura (art. 877, § 1º, do CPC).

Uma vez assinada o auto de adjudicação, no prazo de 20 (vinte) dias, o 

interessado deverá providenciar o necessário para a expedição de carta 

de adjudicação, indicando as cópias para formação do instrumento e o 
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recolhimento das custas de expedição.

No mesma oportunidade, deverá comprovar, ainda, a ciência de todas as 

pessoas previstas no art. 799 e 889 do Código de Processo Civil, com 

cópias de todas as cartas, intimações e editais realizados, para 

conferência, ou, declarar expressamente sua inocorrência.

Em seguida, feitas as conferências necessárias pela Secretaria, o que 

deverá ser certificado, expeça-se carta de adjudicação, e, havendo 

requerimento expresso, mandado de imissão ou ordem de entrega ao 

adquirente, encaminhando para assinatura.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande, 19 de janeiro de 2020.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327524 Nr: 23844-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB:BA 16.780

 INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309997 Nr: 6021-52.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON NONATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA para apresentar endereço 

atualizado do autor, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445139 Nr: 9473-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO MARTINS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Autos nº 9473-65.2016.811.0002 – Código nº 445139Vistos(...)Tendo em 

vista que a Ação de Cobrança foi proposta antes do julgamento do RE 

631240/STF, é necessária a intimação da parte autora para formular o 

pedido administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

da ação. (Ap 52690/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 

26/08/2016)Assim, determino, venha à parte autora, em consonância com 

os egrégios tribunais pátrios, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande, 19 de janeiro de 2020.Silvia 

Renata Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 534064 Nr: 6631-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDILENE VIEIRA DA SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, NADIELLY 

GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por 

WALDILENE VIEIRA DA SILVA, de R$ 10.167,01 (dez mil cento e sessenta 

e sete reais e um centavo), reconhecidos 1ª Vara do Trabalho de Várzea 

Grande/MT, nos autos do processo de nº 0000485-16.2017.5.23.0106, a 

ser habilitado na classe trabalhista extraconcursal da MASSA FALIDA DE 

COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

translade-se cópia da presente para os autos principais (Processo Cód. 

316014) e oportunamente arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 548588 Nr: 14325-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIL DIAS DE MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de habilitação retardatária proposta por Valdemil Dias de Miranda 

Junior, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de Andorra 

L o g í s t i c a  d e  M i r a n d a  J u n i o r  L T D A  ( P r o c e s s o  n º 

0012909-37.2013.811.0002 – Id. 316536), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020492-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE SILVA BESSA E CIA LTDA EPP - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO VAZ GONTIJO JUNIOR OAB - MG159615 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A J VICENTE & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020492-46.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006777-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CANDIDO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1006777-68.2018.8.11.0002 Vistos. 

Inicialmente, recebo a emenda à inicial para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Em que pese não haja 

manifestação expressa da parte autora no interesse na autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 

09h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007385-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE FREITAS (AUTOR(A))

BENEDITO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007385-66.2018.8.11.0002. Vistos, etc. O 

feito veio para apreciação do petitório de id. 15903586, no qual os autores 

informam a ocorrência de nova interrupção do fornecimento de energia 

elétrica, mesmo após o cumprimento da liminar concedida. Também, 

informa que não existe nenhuma pendência de pagamento e requer que 

seja determinada a religação da energia (Id. 15903586). É cediço que, o 

descumprimento de medida liminar enseja a majoração da multa arbitrada 

como forma de coibir a parte demandada ao cumprimento da deliberação 

judicial. Sendo assim, a fim de assegurar o resultado útil e prático da 

demanda, hei por bem majorar a multa arbitrada para o importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), por entender este valor como razoável, ante o 

descumprimento injustificado da determinação deste juízo, limitado à 20 

(vinte) dias-multa. Intime-se a requerida para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, sob pena da multa diária, ora majorada. Expeça 

mandado de intimação, o que deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

Plantonista haja vista a urgência que o caso requer. Após, conclusos para 

as deliberações pertinentes. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021034-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA JUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT (REU)

 

Vistos, Defiro a parte Autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise 

e parecer, que consignou: “Registro na ANVISA: Sim, como alimento. 

Quanto a receita médica: Não consta Quanto ao insumo: Neocate, proteína 

extensamente hidrolisada e com restrição de lactose. Responsabilidade de 

atendimento: Não há. ” Assegurado no SUS: Ainda não foi determinado; 

Quanto a urgência: Não há urgência. ” O laudo médico juntado nos autos 

(ID 27759838), assinado por médico clínico, informa: “O paciente acima é 

portador de APLV não-lge mediada; ao ser exposto à proteína apresentou 

cólicas excessivas, sangramento e muco nas fezes, sintomas que 

melhoraram totalmente após exclusão da proteína. Deve receber fórumla 

de aminoácidos Neocatae, 120ml/oferta, 8 ofertas/dia. 10 latas mês ” Em 

análise da probabilidade do direito alegado, ressalto a juntada do laudo 

médico acima referido, o qual é categórico em afirmar a necessidade de 

ingestão da fórmula alimentar indicada para nutrição e desenvolvimento 

saudável do Autor Daniel Onofre Justino. Ademais, deve-se destacar que, 

conforme noticia o NAT, o tipo de fórmula infantil pleiteada foi incorporado, 

conforme Portaria SCITIE/MS nº 67, de 23 de novembro de 2018, para 

crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) 

no âmbito do SUS, havendo, no entanto, um prazo de 180 dias, a partir da 

data da publicação, para efetivar a sua oferta para a rede pública. Desta 

forma, percebe-se que a própria Administração Pública reconheceu a 

importância do fornecimento da fórmula em casos como o da Autora, 

garantindo a sua dispensação no âmbito do SUS, não podendo esta ser 

obstada por entraves burocráticos, sobretudo tratando-se de direito 

fundamental à vida de criança, o qual deve ser assegurado com absoluta 

prioridade pelo Estado, nos termos do artigo 227, da Constituição da 

República de 1988. Dessa forma, tenho que a parte Autora demonstrou, 

em sede de cognição sumária, o fato que lhe cabia, qual seja, a 

necessidade de fornecimento da fórmula alimentar indicada, de forma que 

se deve privilegiar a máxima efetividade do direito à saúde, acolhendo-se 

o requerimento de tutela de urgência. Além disso, há perigo na demora do 
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fornecimento do insumo, diante da idade (criança 3 meses) e evitar o 

agravamento de seu quadro clínico em razão de desnutrição. Por outro 

lado, considerando que há opções de fórmulas infantis aptas a suprir as 

necessidades nutricionais da Autora, importa que seja facultada à 

Administração a aquisição daquela que seja mais vantajosa, levando-se 

em conta a descrição do insumo e não sua marca, nos termos da Lei nº 

8.666/93. Concedo, em parte, a antecipação da tutela para fornecimento 

da fórmula de aminoácidos livres em favor do paciente Daniel Onofre 

Justino, na quantidade de 10 latas mês, conforme relatórios e prescrições 

médicas juntadas nos autos, para tratamento de intolerância à lactose, até 

que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser 

dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde 

que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor. Concedo o 

prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento. Deverá a parte Autora 

comprovar, mensalmente, a persistência na necessidade da fórmula 

nutricional, sob pena de perda de efeitos da presente liminar (Enunciado 

nº 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ). Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da 

referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no 

prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência 

desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). À Secretaria para as 

providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012049-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente, por intermédio 

de seu Procurador, para manifestar acerca da petição da Requerida de ID 

27687922, no prazo de 5 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 

2020. ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012977-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1012977-18.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: GABRIEL 

DE SOUZA PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL, MUNICÍPIO DE SINOP/MT Vistos, Tendo 

em vista o pedido retro, homologo a desistência e, em consequência, julgo 

extinta a ação, sem resolução de mérito, o que fundamento no artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porque 

desprovido de contraditório e, portanto causalidade. Com fulcro nos 

artigos 225 c/c 999, ambos do Código de Processo Civil homologo a 

renúncia ao direito recursal, porque a desistência da ação faz presumir o 

desinteresse recursal, devendo a Serventia certificar, de imediato, o 

trânsito em julgado (coisa julgada formal art. 486 CPC). Certifique-se o 

trânsito em julgado desta sentença, anote-se a extinção e oportunamente, 

arquivem-se os autos. P. R. I. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001920-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DE SOUZA OAB - 022.739.711-84 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001920-08.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JULIANO DE SOUZA 

AUTOR(A): M. L. B. REU: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos em Plantão Judiciário. 1. Cuida-se de ação ajuizada por 

MICHELLY LUTINSKI BEZERRA, menor impúbere, representada por seu 

padrasto JULIANO DE SOUZA em face do Estado de Mato Grosso e 

Município de Sinop, em que pede, liminarmente, que seja determinado aos 

requeridos que, independentemente de óbices burocráticos, adotem todas 

as providências necessárias para que a paciente seja transferida para 

hospital ou clínica que disponha de Unidade de Terapia Intensiva UTI 

PEDIÁTRICA , mesmo particular (sem licitação), nesta ou em outra unidade 

do Estado ou da Federação. 2. Alega que o relevante fundamento da 

demanda decorre do preceito esculpido nos artigos 127, caput, e 129, II e 

III, 196 da Constituição Federal, art. 11 e 201, V, da Lei 8.069/90. 3. 

Sustenta, ainda, que a autora, com 10 (dez) anos de idade, deu entrada 

na Unidade de Pronto Atendimento de Sinop/MT com diagnóstico de 

dengue tipo C, em estado gravíssimo, segundo relatório médico que acosta 

aos autos. Afirma a necessidade de urgente transferência da paciente 

para leito de Unidade de Terapia Intensiva, inclusive pela via aérea, sob o 

risco de vir a óbito. 4. Com a petição inicial foram juntados documentos. É 

o necessário relatório. DECIDO. 5. A petição inicial fornece elementos mais 

que suficientes para embasar a concessão da liminar. 6. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 7. A probabilidade do direito decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, independentemente de óbices 

burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz 

de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins 

de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, 

consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. 8. Por sua vez, o perigo 

de dano decorre da gravidade da enfermidade da paciente, que necessita 

de imediato procedimento tratamento em U.T.I, sob pena de falecimento por 

ausência de tratamento adequado e eficaz, conforme laudo que 

acompanha a petição inicial. 9. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA requerida e, por conseguinte, DETERMINO aos 

requeridos, independentemente de óbices burocráticos, que adotem, 

IMEDIATAMENTE, todas as providências necessárias para que a autora 

MICHELLY LUTINSKI BEZERRA seja removida para hospital ou clínica, 

neste Estado ou em outra unidade da Federação, mesmo particular (sem 

licitação), com suporte de UTI – Unidade de Terapia Intensiva- 

PEDIÁTRICA, inclusive com UTI AÉREA adequada ao estado de saúde da 

paciente, 10. Nos termos do art. 536, §1º c/c 537, do Código de Processo 
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Civil, fica cominada multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) caso o 

requerido transgrida o preceito constante no parágrafo anterior, faço 

constar a possibilidade de bloqueio judicial mediante a apresentação de 3 

orçamentos pela parte requerente e a ser analisado ainda, 

independentemente de futura responsabilização civil, criminal e 

administrativa, na hipótese de óbito do paciente por falta de tratamento 

adequado e eficaz. 11. Cumprida a liminar e após a necessária 

distribuição, citem-se os requeridos por meio da Central de Regulação do 

Sistema Único de Saúde. 12. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do 

artigo 98 do CPC. 13. Comunique-se, imediatamente, a central de regulação 

do Estado. 14. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. 01h00min Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito em plantão judiciário

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006919-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SANTANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006919-72.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: GONCALO SANTANA DE FREITAS Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerida para que manifeste sobre o laudo pericial, BEM COMO 

CITANDO-O da presente ação para, querendo, no prazo legal, contestá-la. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 280412 Nr: 24335-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE CARVALHO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Em sequência, a exequente requereu o arquivamento do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta esta execução de sentença.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 252886 Nr: 11855-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o INSS para informar em qual conta está sendo pago o benefício 

do autor, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Vindo resposta do ente requerido, intime-se o autor para se manifestar, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332659 Nr: 1356-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a parte requerida acerca da petição de fls. 188/191, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 451451 Nr: 12514-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, em que a 

parte Autora apresentou o cálculo atualizado (fls. 98-99-v).

 Intimado, o requerido apresentou impugnação e o cálculo que entende 

correto (fls. 105/108-v).

 A parte autora concordou com os valores apresentados pelo INSS, 

pugnando pela homologação.

Diante da concordância da parte Requerente, bem como, por inexistir 

óbice de natureza legal nos cálculos de (fls. 105/108-v), HOMOLOGO para 

que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor e/ou Precatório, instruindo-se a solicitação 

da RPV/Precatório com cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 315007 Nr: 11307-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA PAULA RESENDE FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 
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MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Vistos,

Indefiro o pedido retro. Entendendo a parte autora que há saldo 

remanescente deverá apresentar o demonstrativo do valor atualizado, 

para isso, lhe concedo o prazo de 10 (dez) dias.

 Após, dê-se vistas ao requerido, para se manifestar sobre o cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 79409 Nr: 2062-54.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA SANTANA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE VÁRZEA GRANDE-MT- ENIO LUIZ CALDART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, MARCELUCY B MORAES - OAB:7639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NAAMAN KHOURI - 

OAB:4920/MT

 Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITA SANTANA 

POCE em face do despacho de fl. 275, alegando erro material e/ou 

contradição ao determinar a retificação da ação para cumprimento de 

sentença e a intimação da parte ré, para impugnar o cálculo apresentado.

 Defende o embargante que, o réu já impugnou o pedido de cumprimento 

de sentença, com acórdão transitado em julgado. Assim, a instauração de 

novo procedimento de cumprimento de sentença, com abertura de prazo 

para a parte ré impugnar o pedido fere o princípio da coisa julgada.

 Os embargos foram opostos tempestivamente (fl. 292).

É o necessário.

DECIDO.

Pois bem. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

erro material, porventura existente na decisão atacada, acerca da 

intimação da parte ré para impugnar o valor do cumprimento de sentença.

Ocorre que, verifica-se, entretanto, a existência do erro material, uma vez 

que, a intimação deveria ter sido unicamente para o Município de 

manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo exequente, em 

observância à regra do contraditório, expresso no art. 7, CPC.

 Motivo pelo qual os presentes embargos merecem acolhimento parcial.

Assim, conheço dos Embargos de Declaração e, ACOLHO-OS 

parcialmente, para declarar que a intimação do réu à fl. 275 é 

simplesmente para se manifestar acerca do novo cálculo apresentado 

pelo autor.

Outrossim, para a homologação do cálculo, determino o envio dos autos 

ao contador para análise dos cálculos apresentados, nos moldes da 

sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314385 Nr: 10657-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONISIA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que informe os dados 

bancários para viabilizar expedição de alvará relativo aos honorários 

advocatícios, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84109 Nr: 6255-15.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADEMAR BERGOSSA, MARLI APARECIDA MOLLINA, 

BRUNO MOLLINA BERGOSSA rep. Por seus pais ADEMAR BERGOSSA E 

MARLI A MOLLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE FREITAS, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. MONICA HELENA 

GIRALDELLI - OAB:OAB/MT - 9141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que informe os dados 

bancários para viabilizar expedição de alvará relativo aos honorários 

advocatícios, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 77602 Nr: 382-34.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAUDE DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o lapso temporal manifeste-se a exequente requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Int.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378400 Nr: 25587-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELIO DE FÁTIMA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELIO DE FÁTIMA RONDON, Cpf: 

10378308149, Rg: 068786, Filiação: Ofelia Alves Ribeiro Rondon e João 

Agnel Rondon, data de nascimento: 11/09/7953, casado(a), produtor rural 

/pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Visto...O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de 

direito público interno, qualificado nos autos, propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL em face de JOELIO DA FÁTIMA RONDON, igualmente qualificada, 

objetivando o recebimento do débito inserto na inicial.Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da executada e os demais atos 

executórios (fl. 08).Na sequência, a parte exequente informou que os 

débitos exequendos foram quitados e requereu a extinção da execução 

com fundamento no art. 794, I, do CPC de 1973.É o relatório. Decido.Diante 

do efetivo pagamento do débito exequendo, conforme noticia a exequente 

em petição retro, com fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO.Condeno a parte executada ao 

pagamento das custas processuais, porém, deixo de condená-la nos 

honorários advocatícios, por estes estarem adimplidos, conforme atesta o 

comprovante de pagamento de fl. 46.Transitada em julgado a sentença e 

pagas as custas processuais, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Não 

havendo pagamento, arquive-se o processo com anotações no 

distribuidor da pendência de custas. P.R.I.C

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315759 Nr: 12110-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO JERONIMO, ELIAS P. 

JERÔNIMO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1, JOSE PATROCINIO DE BRITO 

JUNIOR/PROCURADOR DO MUNICÍPIO - OAB:4636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO JERONIMO, Cpf: 

85200000882, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a), Telefone 65.9972.5280 e atualmente em local incerto e não 

sabido ELIAS P. JERÔNIMO-ME, CNPJ: 03575804000107. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos,Defiro a citação editalícia da parte Ré, no 

prazo de 30 (trinta) dias, com a advertência de que será nomeado curador 

especial em caso de revelia (art. 257, incisos III e IV, do CPC). Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela Perreira Leite 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 06 de novembro de 2019

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453918 Nr: 13594-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332936 Nr: 1600-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIER FERREIRA DA LUZ SILVA, Luzil Crebes de 

Arruda, JORGE LEMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 03/02/2020, no escritório do perito Luís Felipe 

Guimarães Pelluz na Rua Aclimação 861, Bosque da Saúde – Cuiabá/MT. 

Fone : 98102-1334

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393550 Nr: 7523-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T S MOREIRA TAXI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

Procurado Geral do Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): T S MOREIRA TAXI - ME, CNPJ: 

17733002000192, Inscrição Estadual: 35650. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

T S MOREIRA TAXI - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de natureza tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 117/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/04/2015

 - Valor Total: R$45.761,98 - Valor Atualizado: R$41.601,80 - Valor 

Honorários: R$4.160,18

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte devedora, sendo esta a empresa executada TS 

MOREIRA TAXI - ME, por edital com o prazo de 30 dias, nos termos do art. 

8º, IV, da Lei 6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com fulcro no art. 

72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curadora especial, a ilustrada 

Defensoria Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos para, 

querendo, manifestar-se, no prazo legal. Decorrido o prazo e depois de 

ouvida a exequente, em 15 dias, conclusos.Bem como, defiro o pedido de 

consulta via INFOJUD.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451825 Nr: 12662-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCELO VAZ DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:150684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre a proposta de 

honorários periciais de fls. 73/74, no prazo de cinco dias, devendo fazê-lo 

primeiramente a parte embargante e em seguida a parte embargada, esta, 

através da remessa em carga dos autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254284 Nr: 21081-70.2010.811.0002
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BORMAN COMERCIO, OSVALDO 

BORMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSVALDO BORMAN COMERCIO, CNPJ: 

36927762000185 e atualmente em local incerto e não sabido OSVALDO 

BORMAN, Cpf: 06602276816, Rg: 11217.773, Filiação: Nada Consta, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de OSVALDO BORMAN 

COMERCIO e OSVALDO BORMAN, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de natureza tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4557/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/11/2009

 - Valor Total: R$9.205,80 - Valor Atualizado: R$8.905,80 - Valor 

Honorários: R$300,00

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte devedora por edital com o prazo de 30 dias, nos termos 

do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com fulcro 

no art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curadora especial, a 

ilustrada Defensoria Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos 

para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. Decorrido o prazo e depois 

de ouvida a exequente, em 15 dias, conclusos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320498 Nr: 16899-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA RACINI SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste sobre a 

impugnação de fls. 108/118, no prazo de quinze dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426820 Nr: 25526-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CEMAR LTDA - ME, TANIA CRISTINA 

VASCONCELOS DE LIMA, PAULO VICENTE MARSHALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELETRO CEMAR LTDA - ME, CNPJ: 

00791723000156 e atualmente em local incerto e não sabido TANIA 

CRISTINA VASCONCELOS DE LIMA, Cpf: 65314700204, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELETRO 

CEMAR LTDA - ME, TANIA CRISTINA VASCONCELOS DE LIMAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de natureza não 

tributária., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

9308/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$32.957,79 - Valor Atualizado: R$32.957,79 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se as partes devedoras, sendo estas a empresa executada 

ELETRO CEMAR LTDA e a sócia TANIA CRISTINA VASCONCELOS DE 

LIMA, por edital com o prazo de 30 dias, nos termos do art. 8º, IV, da Lei 

6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com fulcro no art. 72, II, do CPC, 

nomeio, desde já, como curadora especial, a ilustrada Defensoria Pública, 

a quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, manifestar-se, 

no prazo legal. Decorrido o prazo e depois de ouvida a exequente, em 15 

dias, conclusos.Quanto ao sócio PAULO VICENTE MARSHALL, por 

constar nos autos que este já falecera, intime-se fazenda pública para 

manifestar-se acerca do relatado em fl.36.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001851-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EGIDIA DE MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Segurança Pública (IMPETRADO)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001851-73.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: BENEDITA EGIDIA DE MORAIS 

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL Vistos, Compulsando os presentes 

autos, verifico que a parte impetrante indica como autoridade coatora o 

Secretário de Segurança Pública vinculado ao Estado de Mato Grosso, 

pessoa jurídica de direito público, sediado na Rua Júlio Domingos de 

Campos, Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT, o que motiva o 

declínio da competência em favor do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública daquela comarca, levando em consideração que a 

competência para julgamento de mandado de segurança é definida de 
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acordo com a categoria e a sede funcional da autoridade impetrada. 

Desse modo, DECLINO da competência em favor do Juízo de uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, para onde 

deverão ser remetidos os presentes autos. Após, baixas e anotações de 

estilo, com urgência. Intime-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372953 Nr: 21533-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO BORGHI, GUERERINO 

APARECIDO RIGOLON, EXPRESSÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, SEBASTIÃO NUNES NETO, DALVA ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALDOMIRO BORGHI, Cpf: 

01208536125, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido GUERERINO 

APARECIDO RIGOLON, Cpf: 69649413120, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificações, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

SEBASTIÃO NUNES NETO, Cpf: 34616098115, Rg: 340317, Filiação: 

S/qualificação, brasileiro(a), solteiro(a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido DALVA ALVES DOS SANTOS, Cpf: 00403232180, 

Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido EXPRESSÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 06910770000158. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/10/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

WALDOMIRO BORGHI, GUERERINO APARECIDO RIGOLONE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 20142885, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2885/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2014

 - Valor Total: R$ 289.163,80 - Valor Atualizado: R$ 287.513,84 - Valor 

Honorários: R$ 1.650,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253107 Nr: 20591-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DANIEL DE OLIVEIRA, ELIAS DANIEL DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS DANIEL DE OLIVEIRA, CNPJ: 

00650822000118 e atualmente em local incerto e não sabido ELIAS 

DANIEL DE OLIVEIRA, Cpf: 80184170168, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ELIAS DANIEL DE OLIVEIRA e 

ELIAS DANIEL DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA n. 20107057, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 7057/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/09/2010

 - Valor Total: R$ 18.602,90 - Valor Atualizado: R$ 18.152,90 - Valor 

Honorários: R$ 450,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 435513 Nr: 4343-94.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA NEVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado por SILMARA ALVES DA SILVA, em desfavor do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, determinando ao requerido os depósitos do FGTS a 

partir do período de 2/3/2011, sobre os quais devem incidir correção 

monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a 

partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sobre a condenação 

retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado 

o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E).Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora 

decaiu da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do 

parágrafo único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e 

honorários de advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, 

observado quanto à exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela 

deferida.Determino o reexame necessário desta decisão conforme o artigo 

496 do CPC. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os 

autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.Transitada em julgado a 

decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença 

nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada 

sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 220440 Nr: 673-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LOPES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Manifeste-se o requerente acerca da petição de fls. 277/279.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 288448 Nr: 7902-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENNYFFER FIDELIS CARDOSO - 

OAB:14078, STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - OAB:15058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intimem-se as partes, para manifestarem acerca do retorno dos autos do 

perito judicial.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 342422 Nr: 9849-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAO GOMES DA CUNHA, ALACIL JOSE LANNES NETO, 

JUSSARA CASTRO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intimem-se as partes, para manifestarem acerca do retorno dos autos do 

perito judicial.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332019 Nr: 770-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE BONDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intimem-se as partes, para manifestarem acerca do retorno dos autos do 

perito judicial.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 340322 Nr: 8196-82.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO, JARILZE 

MARIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na petição 

inicial, bem como extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Por ser a parte beneficiária da 

gratuidade da justiça, deixo de condenar das custas e honorários 

advocatícios, todavia condeno ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, do 

CPC).Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. 

I.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270847 Nr: 11209-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVERTON JUNIOR DA SILVA, Cpf: 

65125053104, Rg: 09366741, Filiação: Edna Cardoso da Silva e Jose Luiz 

da Silva, data de nascimento: 27/12/1977, brasileiro(a), natural de 

Paranavaí-MT, casado(a), policial civil, Telefone 36841122. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 (CINCO) DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitória Almeida, digitei.

Várzea Grande, 26 de setembro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 304672 Nr: 288-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da apresentação de novo cálculo, a 

parte requerida concordou com os valores apresentados pela parte 

requerente.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

na petição de fl. 207/208, HOMOLOGO os valores apresentados para que 

surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 232797 Nr: 12844-81.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por BENEDITO XAVIER DE 

FIGUEIREDO, para recebimento do crédito exequendo.

Encaminhados, os presentes autos, ao contador judicial para análise e 

conferência, este manifestou que os cálculos de fl. 189/191 estão 

corretos.

Destarte, o artigo 524 do CPC em seu parágrafo 2º, declara 

expressamente que o juiz poderá valer-se do contador judicial para a 

verificação dos cálculos apresentados pelo credor.
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Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fl. 189/191, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do Presidente do Tribunal competente, 

Precatório/RPV em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, a fim de se proceder ao pagamento na ordem legal 

(art. 730 do CPC), instruindo-se o Precatório/RPV com cópia das peças 

pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40209 Nr: 7940-96.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA, BERENICE NUNES 

REIS, CLARICE ARCANJO DA SILVA, EMÍLIO DANIEL DE BRITO ARRUDA, 

MARILENE BISPO NEVES, UNILZA CARVALHO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-SENHOR BLAIRO BORGES MAGGI OU PROCURADOR GER, 

SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA, Cpf: 

17172152115, Rg: 100.000, Telefone 9241-0272, atualmente em local 

incerto e não sabido BERENICE NUNES REIS, Cpf: 92539025153, Rg: 

0539498-8, do lar, Telefone 3682-0441, atualmente em local incerto e não 

sabido EMÍLIO DANIEL DE BRITO ARRUDA, Cpf: 34439455115, Rg: 

469.282, atualmente em local incerto e não sabido MARILENE BISPO 

NEVES, Cpf: 40545440106, Rg: 342.191 e atualmente em local incerto e 

não sabido UNILZA CARVALHO DE JESUS, Cpf: 44220979115, Rg: 

171.796. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE , acima qualificada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar acerca da restauração dos 

autos, bem como para requerer o que de direito.

Despacho/Decisão: Oportunizo aos autores a emenda da inicial, no prazo 

de dez dias, sob pena de indeferimento, a fim de que cumpram o disposto 

nos arts. 282, 283 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: 1º) 

Regularizem o pólo passivo; 2º) Comprovação da qualidade de mutuário de 

todos os integrantes do pólo ativo; 3º) Que os autores foram excluídos da 

campanha de liquidação por dos réus; 4º) Juntar cópia do comunicado 

recebido em dezembro de 2000. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LARISSA DOS SANTOS 

GOMES, digitei.

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260066 Nr: 19318-34.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAC FLORIANO MÔNICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - OAB:13.566-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZAC FLORIANO MÔNICO, Cpf: 

16239946168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos...Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Municipal e 

Nossa Senhora do Livramento, perseguindo o recebimento do valor 

grafado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa.Intimada a se manifestar 

acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente a parte 

exequente quedou-se silente.É a síntese.Fundamento e Decido.Restou 

demonstrado que não houve liquidação do débito durante o curso do 

processo de execução e sim, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, impondo-se desta forma a extinção do presente feito. Por 

tais razões e, em consonância com o § 4º, artigo 40 da Lei 6.830/80 c/c 

487, II, do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição 

intercorrente.Sem ônus para as partes.Após o trânsito em julgado e 

observado as formalidades de estilo, arquivem-se.P. R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LARISSA DOS SANTOS 

GOMES, digitei.

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329784 Nr: 26086-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNIO YUKISHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KUNIO YUKISHITA, Cpf: 09265570920. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão 

de Inscrição de Dívida Ativa.A parte exequente pugnou pela EXTINÇÃO DO 

FEITO, nos moldes do art. 924, II do CPC/15, com resolução do mérito, 

informou ainda, que os honorários advocatícios estão pagos.É a síntese. 

Fundamento e Decido.Restou demonstrado que a liquidação do débito 

ocorreu durante o curso do processo de execução, impondo-se desta 

forma a extinção do presente feito em razão da parte devedora satisfazer 

a obrigação.Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, 

c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito.Sem condenação dos 

honorários advocatícios por estarem pagos, conforme demonstrou a 

exequente com comprovantes em anexo. Custas pelo executado.Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se.P. 

R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LARISSA DOS SANTOS 

GOMES, digitei.

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 293889 Nr: 13924-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CONCEIÇÃO VITALINO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da impugnação à execução, a parte 

exequente concordou com os valores apresentados pela parte executada.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

na petição de fl. 171/179, HOMOLOGO os valores apresentados para que 

surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 
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Constituição Federal, se este for necessário.

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332010 Nr: 762-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL VALDEVINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para o prosseguimento do feito, destituo o perito nomeado anteriormente e 

nomeio em substituição a perita judicial, Sra. ANA HELENA ESMERALDO 

CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, domiciliada na Rua Des. 

José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, Bairro Araés, CEP: 

78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 3023-3555/99971-3770, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita Judicial para apresentar proposta de honorários 

contábeis, no prazo legal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 581290 Nr: 10044-31.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923

 Intimar Doutor Fernando Roberto Félfili OAB/MT 3923, defensor de 

Jhonatan Souza da Silva, para que no prazo legal apresente rol de 

testemunha na fase do 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 108886 Nr: 4791-82.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:MT 9.098

 Vistos etc. RELATÓRIO. (...) É o relatório para fins do artigo 423, II do CPP. 

Não havendo nulidades, DECLARO saneado o processo e determino o 

julgamento para a próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta 

Comarca, obedecendo a pauta de julgamentos desta Presidência que 

atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de 

alinhamento do CNJ. O Ministério Público e a defesa não requereram 

diligências. INDEFIRO a notificação das testemunhas que eventualmente 

residam fora da Comarca para depor em Plenário (STJ - HC 18196/SP), 

facultada que fica a apresentação de tais testemunhas pelas partes. 

DETERMINO que a Sr.ª Gestora prepare o presente processo para 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo. Procedam-se às intimações e notificações 

pertinentes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510366 Nr: 19218-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19.494

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Francismar de Aquino Afonso, Cpf: 03040295136, Rg: 

17975174 SSP MT Filiação: Yolanda de Aquino Afonso, data de 

nascimento: 23/07/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

lavador de carros, Endereço: Rua Dezenove, Casa 06, Quadra 53, Bairro: 

Nova Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTÁ INCURSO NAS SANÇÕES PENAIS 

PREVISTAS DOS ARTIGOS 180, CAPUT, E ARTIGO 307, EM CONCURSO 

MATERIAL (ARTIGO 69), TODOS DO CP.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO pela prática do delito 

tipificado no art. 180 e art.304 c/c art.297, ambos do Código Penal o réu, 

FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO, brasileiro, filho de Yolanda de Aquino 

Afonso, nascido em 23/07/1989, na cidade de Cuiabá/MT.

I - DO ART. 180, DO CÓDIGO PENAL:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é 

primário.

Não há nada nos autos sobre a sua personalidade capaz de influenciar na 

aplicação da pena.

No que tange a culpabilidade, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta e as 

circunstâncias do crime são as normais.

As consequências do fato são as naturais e o comportamento da vítima 

em nada influenciou o crime.

Razões pelas quais fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão (CP, art. 

180, caput).

Existe circunstância agravante (reincidência) e atenuante (confissão), 

sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo dois meses de 

reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, 

nos termos do art. 67 do Código Penal.

 Diante da inexistência de qualquer outra causa capaz de modificar a pena 

base fixada em pena-base em 01 (um) ano de reclusão, torno-a definitiva, 

devendo ser cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

II - DO ART. ART.304 C/C ART.297 DO CP:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é 

primário.

Não há nada nos autos sobre a sua personalidade capaz de influenciar na 

aplicação da pena.

No que tange a culpabilidade, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta e as 

circunstâncias do crime são as normais.

As consequências do fato são as naturais e o comportamento da vítima 

em nada influenciou o crime.
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Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão (CP, art.304 c/c 

art. 297).

Existe circunstância agravante (reincidência) e atenuante (confissão), 

sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo dois meses de 

reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, 

nos termos do art. 67 do Código Penal.

Diante da inexistência de qualquer outra causa capaz de modificar a pena 

base fixada em 02 (dois) anos de reclusão, torno-a definitiva, devendo ser 

cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de 

crimes as penas devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, fixo 

a pena final e definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, 

c ).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ter sido defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia a sua 

hipossuficiência.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calcule-se a pena de multa e intime-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520520 Nr: 24746-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERTH VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12/03/2020 às 16:15 hrs.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516448 Nr: 22523-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUSTAVO FERREIRA 

RIBEIRO LOPES - OAB:36846 OABPR, ROGERIO SEGATTO FERNANDES 

DA SILVA - OAB:41571 AOB PR

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu , via DJE, que foi informado ao juízo 

deprecado a disponibilidade deste juízo para a realização da oitiva de 

testemunhas, por videoconferência, na data de 29/01/2020, às 14h30min. 

Tal oitiva refere-se a Carta Precatória NU 0001373-59.2019.8.16.0073, 

distribuída na Comarca de Congoinhinhas-PR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 427641 Nr: 26025-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO BRASILINO DA SILVA, LUAN ADRIANO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Lucas Leite - 

OAB:17994

 c) JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENÁ-LO nas penas do art. 

155, § 4º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu 

era primário a época dos fatos. A culpabilidade é evidente e é inegável a 

reprovabilidade de seu ato.Não há informações nos autos sobre a conduta 

social e a personalidade do Réu.Quanto aos motivos do crime, restou claro 

que o praticou em busca de dinheiro fácil.As circunstâncias do crime são 

normais ao tipo.As consequências do crime são naturais e o 

comportamento da vítima em nada influenciou o crime.Por estes motivos, 

fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão (CP, art. 155, § 4º, I e 

IV).Não há atenuantes e nem agravantes.Tendo o crime sido cometido em 

sua forma tentada, em atenção ao disposto no art. 14, Parágrafo Único, do 

CP, diminuo a pena em 1/3, restando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de 

reclusão e, não se fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, 

torno-a definitiva, devendo ser cumprida em regime aberto.Atendendo ao 

critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).Condeno o Réu ao pagamento de taxas e 

custas processuais.Tendo em vista que nestes autos há objetos 

apreendidos e que até a presente data não foram reclamados, declaro o 

perdimento, devendo ser comunicado a Diretoria do Fórum para 

destinação apropriada.Após o trânsito em julgado desta decisão, 

comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e 

expeça-se Carta de Guia.Calculem-se as penas de multa e intimem-se 

para pagamento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea 

Grande, 12 de agosto de 2019.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 393785 Nr: 7641-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PEREIRA DE LIMA, WOSTON MAIKI 

DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RONEI AUGUSTO DUARTE - OAB:4420/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia, para CONDENAR nas penas do art.157, §2º, I e II do CP, 

EVERTON PEREIRA DE LIMA, brasileiro, filho de Edemilson Nonato de Lima 

e Maria Aparecida Nonato de Lima, nascido aos 09/11/1987, natural de 

Nova Xavantina/MT e WOSTON MAIKI DE OLIVEIRA VIEIRA, brasileiro, filho 

de Jean Cláudio Soares Vieira e Márcia Maria de Oliveira, nascido aos 

16/06/1993, natural de Cuiabá/MT.I – DA PENA DE EVERTON:Em face do 

disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas, aumento em 

1/6 (um sexto) a pena fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, pois, 07 (sete) anos, 09 

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa, a ser 

cumprida, inicialmente, em regime fechado (CP, art. 33, § 2°, “a” e “b” e 

Súmula 269 STJ).II – DA PENA DE WOSTON MAIKI:Em face do disposto no 

Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas, aumento em 1/6 (um 

sexto) a pena do roubo, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias multa, resultando, pois, 06 (seis) anos, 02 (dois) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser 

cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.Deixo de condenar os Réus 

ao pagamento das custas processuais por terem sido defendidos pela 

Defensoria Pública, donde se presume a condição de hipossuficientes. 

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, em caso de 

seu não cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo provisório. 

Decorrido o prazo prescricional sem a captura do réu EVERTON, 

venham-me conclusos para sentença (CNGC, Art. 982, §4º).Após o 

trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para 

os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 29 de outubro de 

2019.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 552523 Nr: 68-92.2018.811.0112
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRUXI OLIVEIRA SOARES - 

OAB:22.603, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAUJO - OAB:OAB/MT 

9098

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549493 Nr: 14779-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDES DOS SANTOS, ALINE 

KAREN DE OLIVEIRA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19.205/MT, HARIADINY H. DE 

A. LOBATO - OAB:OABMT 22992

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429170 Nr: 290-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, MAYCON 

FERREIRA DE CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:, MARILENE ALVES - OAB:7474

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

06415494155, Rg: 2674042-7, Filiação: Constancia Pereira da Silva e Altair 

Pereira da Silva, data de nascimento: 13/03/1997, brasileiro(a), solteiro(a), 

Telefone (65) 99277-4895. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 278,48 (Duzentos e setenta e oito reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELDER CURVO 

TAQUES, digitei.

Várzea Grande, 08 de outubro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604883 Nr: 476-54.2020.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

WELLINGTON LUIZ HENIKA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 DR. MARCIO TADEU SALCEDO - OAB/MT 6038/MT, da audiência para 

Inquirição de testemunha ERIC MAGALHÃES CUPINI, designada para o dia 

10/02/2020 às 14:45 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 592852 Nr: 16410-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JESUS DA SILVA, WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274/MT, GILSON TADEU DA SILVA - OAB:22930/O, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme decisão de fls. 137, INTIMO DR 

GILSON TADEU DA SILVA - OAB/MT 22930, advogado do Réu Willian da 

Silva, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 03 (TRES) 

DIAS; CERTIFICO, AINDA, QUE, o Ministério Público e o outro réu já 

apresentaram os MEMORIAIS.

Ubiratan Coutinho – Analista Judiciário

Matrícula nº 32.811

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 439842 Nr: 6699-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO PINTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 DEFIRO o requerimento do Ministério Público (fl. 117).

OFICIE-SE aos cartórios de registros civis desta Comarca e também da 

Comarca de Cuiabá solicitando informações acerca do falecimento do réu 

MARCO AURÉLIO PINTO RODRIGUES, encaminhando cópia da certidão de 

óbito.

Com a juntada da informação, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 553895 Nr: 16845-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JUNIOR DA SILVA, LUCAS EDUARDO 

DOS REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:MT 21.538

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme decisão de fls. 171, INTIMO o 

advigado MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM, OAB/MT 21538/O, para 

apresentar ALEGAÇÕES FINAIS dos réus IGOR JUNIOR DA SILVA e 

LUCAS EDUARDO DOS REIS SILVA, no prazo de 03 (tres) dias.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299031 Nr: 19617-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 14.247, NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR - OAB:MT 

18.871, PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - OAB:MT 20.991

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR, 
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OAB/MT 18.871; PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI, OAB/MT 

20.991-B; e JOSE MARCIO DE OLIVEIRA, OAB/MT 14.247, para ciência da 

audiência de Interrogatório designada na Carta Precatória n. 

19617-40.2012.811.0002, para o dia 19.2.2020, às 14h30, na sede do 

Juizado de Violência Doméstica e Familiara Contra a Mulher, na Comarca 

de Campina Grande - PB, com endereço na Rua Carlos Chagas, 47, São 

José, Ed. Do Fórum, Campina Grande - PB.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 536205 Nr: 7934-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJDS, LSDS, LGDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCJDS, JBAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Caroline Herani 

Wendpap - OAB:18993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 82 para o fim de designar 

audiência de instrução para o dia 29/01/2020, às 16h30min.

Intimem-se as partes, o Ministério Público e as testemunhas arroladas às 

fls. 16.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 21 de novembro de 2019.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 604946 Nr: 544-04.2020.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: geraldo da silva nascimento 

- OAB:

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. 

Em primeiro lugar, nos termos do artigo 186, § 3º, do ECA, sai o Advogado 

devidamente intimado para apresentação de defesa prévia e rol de 

testemunhas no prazo de 03 (três) dias, designando desde logo audiência 

de instrução para o dia 21/01/2020, às 14h30min. Em segundo lugar, 

indefiro a revogação da internação provisória já decretada nos termos e 

pelos próprios fundamentos da r. decisão de fls. 44/45, acrescida ao fato 

de que a vítima ainda não foi ouvida em Juízo, oficiando-se ao Juízo da 

execução para que mantenha o representado internado em ala separada 

no Complexo POMERI, visando ao resguardo de sua integridade física e 

psicológica, tendo em vista as noticiadas ameaças. Sem prejuízo, 

proceda-se à realização de estudo psicossocial com o representado e 

sua família no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Notifiquem-se as 

testemunhas arroladas na representação e as eventualmente arroladas 

pela defesa. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” Nada mais havendo a consignar, por mim, __________ 

Fernanda Bernardino Martinelli, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 604946 Nr: 544-04.2020.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: geraldo da silva nascimento 

- OAB:

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos 

etc. Considerando a ocorrência supra, declaro encerrada a instrução, 

abrindo-se vistas às partes para memoriais, no prazo sucessivo de 03 

(três) dias, iniciando-se pelo Ministério Público. Tudo cumprido 

retornem-me os autos conclusos. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, por mim, __________ 

Fernanda Bernardino Martinelli, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS FONSECA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS OAB - MT25241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001910-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TAMIRIS 

FONSECA DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA 

ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001922-75.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JANDERSON 

DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VIEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001924-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WESLEY VIEIRA 

PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLECY KELLY NUNES DE 

MELO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

21/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 
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1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001610-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALCIR FAGUNDES OAB - 643.875.859-00 (REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001610-02.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JOSE VALCIR FAGUNDES 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. INTIME-SE a parte autora para EMENDAR 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 e 320 

do CPC, devendo trazer aos autos procuração RECENTE outorgada ao 

advogado que subscreve a inicial, em conformidade com o que determina 

o art. 103 e seguintes do CPC, porquanto aquela juntada é de 03.08.2018 

(id. 28123627). A não apresentação dos documentos na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiência designada, evitando a perda do ato, a 

qual será novamente designada após o cumprimento da diligência pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, voltem os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001544-22.2020.8.11.0002. AUTOR: RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. Considerando que o comprovante 

de endereço é documento indispensável à propositura de ação no Juizado 

Especial (art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte autora que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 

e 320 do CPC, devendo trazer aos autos cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio da requerente e emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a 

atualidade do endereço da parte, com a definição correta do Juízo 

competente e viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de 

evitar que o serviço seja refeito. DETERMINO, ainda, em igual prazo e com 

base nos mesmos dispositivos acima citados, que a parte autora 

apresente procuração RECENTE outorgada ao advogado que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC, porquanto aquela juntada é de 07.02.2019 (id. 28107756). A não 

apresentação dos documentos na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiência 

designada, evitando a perda do ato, a qual será novamente designada 

após o cumprimento da diligência pela parte, se for o caso. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem 

os autos conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001531-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NILTON SANTOS OLIVEIRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95), DETERMINO à 

parte autora que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 319 e 320 do CPC, devendo trazer aos autos cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio do requerente 

e emitido com no máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido 

prazo garante a atualidade do endereço da parte, com a definição correta 

do Juízo competente e viabiliza que as intimações ocorram com 

segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito. DETERMINO, ainda, 

em igual prazo e com base nos mesmos dispositivos acima citados, que a 

parte autora junte documento que comprove a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito - devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC 

(retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), 

emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, porquanto o documento juntado 

não apresenta a data da inscrição, inviabilizando o pedido de dano moral. 

A não apresentação dos documentos na forma ora determinada implicará 

em indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiência designada, evitando a perda do ato, a qual será 

novamente designada após o cumprimento da diligência pela parte, se for 

o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001509-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JEONIL DE AMORIM OAB - 943.114.631-20 (REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001509-62.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JEONIL DE AMORIM 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Considerando que o comprovante de 

endereço é documento indispensável à propositura de ação no Juizado 

Especial (art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte autora que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 

e 320 do CPC, devendo trazer aos autos cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio da requerente e emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a 

atualidade do endereço da parte, com a definição correta do Juízo 

competente e viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de 

evitar que o serviço seja refeito. DETERMINO, ainda, em igual prazo e com 

base nos mesmos dispositivos acima citados, que a parte autora 

apresente procuração RECENTE outorgada ao advogado que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC, porquanto aquela juntada é de 15.08.2018 (id. 28101113). A não 

apresentação dos documentos na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiência 

designada, evitando a perda do ato, a qual será novamente designada 

após o cumprimento da diligência pela parte, se for o caso. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem 

os autos conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001930-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEX 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDERSON ROBERTO DIAS RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001931-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LEANDERSON 

ROBERTO DIAS RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADAO LUIS 

ARRUDA BASTOS POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MARINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001947-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WESLEY 

MARINHO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MARINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001950-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WESLEY 

MARINHO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

21/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001960-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIZ ALVES 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

21/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINO ESTRIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001962-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BRASILINO 

ESTRIANO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN DA 

CUNHA GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO CHAGAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001965-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BRENO CHAGAS 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

21/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON NASCIMENTO NEVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001968-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EMERSON 

NASCIMENTO NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

21/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA PEREIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1001969-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GEORGINA 

PEREIRA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

CARVALHO BAUNGART POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001978-11.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

SOUZA SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIA 

ILANNA SOUZA DERVALHE POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

EWELYN DA SILVA AMARAL OAB - MT27142/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001982-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROBSON LUIZ 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO DE 

SOUSA REBOUÇAS, EWELYN DA SILVA AMARAL POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDJHA LUCIENNE ABDALLA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001613-54.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NIEDJHA LUCIENNE ABDALLA 

MAGALHAES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Considerando que 

o comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95), DETERMINO à 

parte autora que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 319 e 320 do CPC, devendo trazer aos autos cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio do requerente 

e emitido com no máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido 

prazo garante a atualidade do endereço da parte, com a definição correta 

do Juízo competente e viabiliza que as intimações ocorram com 

segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito. DETERMINO, ainda, 

em igual prazo e com base nos mesmos dispositivos acima citados, que a 

parte autora junte documento que comprove a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito - devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC 

(retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), 

emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, porquanto o documento juntado 

apresenta período limitado de pesquisa, além de não demonstrar o nome 

ou documento da pessoa pesquisada, e assim não é possível verificar 

eventual existência de outras inscrições, inviabilizando o pedido de dano 

moral. A não apresentação dos documentos na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiência designada, evitando a perda do ato, a qual será 

novamente designada após o cumprimento da diligência pela parte, se for 

o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (REU)

 

PROCESSO n. 1001993-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIEL PEREIRA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO POLO PASSIVO: ASSOCIACAO DE PROTECAO 

VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2020 Hora: 14:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDECI DIAS BARBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001995-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDECI DIAS 

BARBALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015642-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015642-46.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 20/02/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 22/01/2020 17:27:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI SCHAEFER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001830-97.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS 

22/01/2020 17:49:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001809-24.2020.8.11.0002 Intima-se o Patrono para manifestar a cerca 

da parte Autora (o) anexada no Sistema, haja vista a procuração, 

comprovante de endereço e declarações anexadas estarem em nome de 

terceiro não identificados no polo Ativo. Assinado eletronicamente por: 

AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS 22/01/2020 17:44:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ELISANGELA SILVA DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001898-47.2020.8.11.0002 Intima-se o Patrono para manifestar a cerca 

da parte Autora (o) anexada no Sistema, haja vista os documentos 

pessoais, procuração, comprovante de endereço e extrato de 

negativação estarem em nome de terceiro não identificado no polo Ativo. 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 22/01/2020 16:45:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LILIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001727-90.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono esclarecer o Endereço 

JUNTADO na Petição Incial junto ao SISTEMA acrescentado como 

Endereço incorreto do polo Passivo. Assinado eletronicamente por: 

AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS 22/01/2020 16:35:57

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TRINDADE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001420-39.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO TRINDADE 

MAGALHAES REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS na qual o requerente informa que em junho de 2019 adquiriu uma 

máquina de cartões de crédito da empresa reclamada, em doze 

prestações de R$ 19,90. Contudo, no mês seguinte o equipamento 

apresentou problemas, sendo restituído à companhia e tendo solicitado 

remessa de outra. Entretanto, até a presente data não recebeu o produto, 

tampouco o reembolso dos valores, cujas parcelas da compra continuam 

sendo debitadas em sua conta corrente. Aduz que tentou resolver a 

questão administrativamente, inclusive perante o Procon, mas não obteve 

êxito. Deste modo, considerando que efetuou a compra de forma 

parcelada, requer a concessão de liminar para suspender o pagamento 

das parcelas vincendas. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 
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ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou código de 

rastreamento de devolução do produto pelos correios e reclamação no 

Procon, assim como o pagamento das parcelas vencidas. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (art. 300 do CPC) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Isto posto, DEFIRO 

parcialmente a liminar pleiteada e via de consequência, ORDENO a 

SUSPENSÃO da cobrança das parcelas vincendas do contrato celebrado 

entre as partes, discutido nos autos, até ulterior deliberação, sob pena de 

aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIAMAR DE JESUS FERREIRA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1000615-86.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DIAMAR DE JESUS FERREIRA 

LIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo a emenda de id. 28177841. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA na qual a 

requerente informa ser possuidor da unidade consumidora UC 

6/1510137-1 e, após uma inspeção realizada pela requerida, recebeu uma 

fatura no valor de R$ 4.558,26, não condizendo com seu consumo. Aduz 

que tentou resolver a questão administrativamente, todavia, não obteve 

êxito na revisão da dívida. Por essas razões requer a concessão da 

medida liminar a fim de impedir que a requerida realize o corte no 

fornecimento de energia da unidade da requerente, bem como determinar 

à requerida que efetue imediatamente a exclusão do nome do autor dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Decido. 

Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

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

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto a parte autora não trouxe a fatura 

questionada, apenas declarou na inicial o débito que estaria sendo 

cobrado, não demonstrando sequer a data de vencimento da dívida. Assim 

sendo, possível, nesta fase preliminar, constatar se o suposto débito tem 

origem na recuperação de consumo lavrada após a inspeção. Não 

obstante a documentação juntada aos autos, onde, em tese, se 

demonstraria que a inspeção foi acompanhada pelo irmão da requerente, 

conforme termo de ocorrência (id. 27859577), assim como a suposta 

irregularidade do medidor atestada no laudo (id. 27859575), verifica-se 

que a UC 6/1510137-1 localiza-se em Rondonópolis - MT (id. 27859577) e 

a parte autora reside nesta Comarca de Várzea Grande (id. 28177863). 

Neste contexto, não há verossimilhança nas alegações da parte autora, 

restando necessária a instauração do contraditório para maior segurança 

jurídica da decisão. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON JUNIOR ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001586-71.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ARILSON JUNIOR ALVES 

MIRANDA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma jamais ter realizado qualquer contratação com a 

requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de 

tal negativação. Analisando os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

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

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, ressaltando-se que a inclusão do 

nome da parte requerente no SERASA ocorreu em 13/05/2019 e somente 

agora vem questionar tal situação, reforçando a inexistência de prejuízo 

imediato à parte reclamante. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa 

ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, 

julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando à parte 

requerida o contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância 

com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE 

a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 
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à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001604-92.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADELSON LEITE DA COSTA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte requerente afirma não 

ter qualquer débito com a requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer 

liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os autos, verifico 

que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

porquanto se constata, pelo histórico demonstrado no relatório juntado do 

CREDINFO POSTAL que a parte autora figura em outra inscrição que não é 

objeto da reclamação, além do mais, a inclusão do nome da parte 

requerente no SERASA ocorreu em 09/07/2017 e somente agora vem 

questionar tal situação restando, assim, necessária a instauração do 

contraditório para maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ 

PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se 

a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se 

aguarde a sessão de conciliação e o regular encaminhamento processual, 

assegurando à parte requerida o regular contraditório sobre os fatos 

descritos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante 

implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GABRIEL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001590-11.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO GABRIEL DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma jamais ter realizado qualquer contratação com a 

requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de 

tal negativação. Analisando os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

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

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, ressaltando-se que a inclusão do 

nome da parte requerente no SERASA ocorreu em 29/01/2018 e somente 

agora vem questionar tal situação, reforçando a inexistência de prejuízo 

imediato à parte reclamante. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa 

ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, 

julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando à parte 

requerida o contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância 

com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE 

a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PIO DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001638-67.2020.8.11.0002. AUTOR: VICENTE PIO DE SIQUEIRA REU: 

VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte requerente afirma não 

ter qualquer débito com a requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer 

liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os autos, verifico 

que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

ressaltando-se que a inclusão do nome da parte requerente no SCPC 

ocorreu em 25/01/2018 e somente agora vem questionar tal situação, 

reforçando a inexistência de prejuízo imediato à parte reclamante. 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 
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artigos 54 da Lei 9.099/95. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicará em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAN DO CARMO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001622-16.2020.8.11.0002. AUTOR: SUZAN DO CARMO DE MORAES 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo a emenda de id. 28227251. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS na qual a requerente informa ser possuidora da unidade 

consumidora UC 6/2771006-0 e vinha pagando regularmente as faturas 

que lhe eram enviadas, entretanto, recebeu no mês de dezembro de 2019 

uma conta no valor de R$ 924,68, não condizendo com seu consumo 

mensal. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive 

perante o Procon, todavia, não obteve êxito, sendo o fornecimento de 

energia suspenso em 14/01/2020. Por essas razões requer a concessão 

da medida liminar a fim de restabelecer o fornecimento de energia da 

unidade da requerente. Não obstante a documentação juntada aos autos, 

onde, em tese, se demonstraria a alteração de titularidade e da própria 

Unidade Consumidora (UC 6/2021544-8 em nome de Benedito Cirilo da 

Silva), considerando que o endereço e medidor indicado nas faturas são 

os mesmos (id. 28228708), visando assegurar o contraditório e a ampla 

defesa, bem como sopesando a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de 

ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo conforto, mas para a 

conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está 

DEMONSTRADO. Ademais, estando o consumidor DISCUTINDO 

JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do DÉBITO não tem a concessionária o 

direito de interromper o fornecimento do serviço, de uso essencial e 

contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena de OFENSA aos 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA PRESUMIDA e da AMPLA 

DEFESA. Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se 

concede, é reversível, remetendo a situação ao status que ante. Isto 

posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO que a parte 

requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO de 

energia elétrica na referida unidade consumidora UC 6/2771006-0, em 

relação ao débito discutido (fatura no valor de R$ 924,68 vencida em 

06/12/2019), até o julgamento final da lide ou ulterior deliberação, sob pena 

de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se 

caso haja descumprimento da presente decisão, será o seu representante 

legal responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem 

prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Esta 

decisão não isenta a parte autora do pagamento das faturas vencidas e 

vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja julgada 

improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do ônus da prova, 

em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Expeça-se o competente 

Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, se 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001060-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Diante da informação (id. 28251619) de descumprimento 

da liminar deferida (id. 28005195), determino que a reclamada 

IMEDIATAMENTE RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO da 

energia elétrica da unidade consumidora UC 6/626291-9. Fixo a multa pelo 

descumprimento da decisão, como suscitado, em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), não ultrapassando o limite/teto dos Juizados Especiais. A presente 

decisão vale com mandado, devendo ser cumprido no plantão, se 

necessário. Cumpra-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019308-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAIMUNDO BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019308-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL RAIMUNDO BORGES 

DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. É o Breve Relato. Decido. Após as 

informações prestadas pela reclamada (id. 27959129 e 28047744), 

verificou-se as faturas apresentadas na inicial (id. 27054690) estão em 

nome da pessoa jurídica indicada na emenda de id. 28197591, logo, os 

serviços de telefonia foram contratados pela empresa da qual o 

reclamante é sócio, e não pela pessoa física ora reclamante. 

Considerando que a presente ação tem por objeto reparação de danos e a 

pessoa jurídica, contratante, tem sede em Cuiabá - MT, assim, este juízo é 

absolutamente incompetente, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95. 

Isto posto, rejeito a emenda à inicial (id. 28196533) e JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 51, 

inc. III, da Lei 9.099/95, consequentemente, REVOGO a liminar outrora 

deferida (id. 27216381). Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Procedam-se às anotações e 

baixas pertinentes, inclusive da audiência de conciliação agendada. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017508-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017508-89.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP 

Vistos etc. A parte exequente requereu no id. 27861441 a suspensão do 

processo, por estar negociando a dívida com a parte executada. É o 

necessário. Decido. Insta informar a parte autora que, em sede de Juizado 

Especial Cível, não há que se falar em suspensão do feito. Envereda-se 

por este talho: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE 

IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - NÃO OCORRÊNCIA 

DE LITISPENDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROCESSO CUJA SENTENÇA 

DEPENDE DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA - SUSPENSÃO 

OBRIGATÓRIA - JUIZADOS ESPECIAIS - PRINCÍPIO DA CELERIDADE - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Não há identidade de partes, da causa de 

pedir e do pedido entre as ações referidas nos autos. Assim, não há que 

se falar em litispendência. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. 2 

- O art. 265 , IV , a , do CPC dispõe que o juiz determinará a suspensão do 

processo se este depender do julgamento de outra causa, ou da 

declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua 

o objeto principal de outro processo pendente. No âmbito dos Juizados 

Especiais, em obediência aos princípios que os norteiam (celeridade, em 

especial), em vez da suspensão processual, dá-se a sua extinção. 3 - A 

existência de ação de execução de acordo judicial homologado ainda em 

curso impede a tramitação de processo de conhecimento cujo objeto se 

relaciona diretamente com aquele feito. Irretocável a sentença que 

extinguiu o feito sem julgamento do mérito. 4 - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 5 - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46 da Lei nº 9.099 /95. 6 - Custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado 

da causa pelo recorrente. (TJ-DF - Apelação Cível do Juizado Especial 

ACJ 20140710291217 (TJ-DF) Data de publicação: 07/05/2015). Contudo, 

acolho o pedido retro, como desistência do presente feito. Assim 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – 

A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

BeloHorizonte-MG). Ademais, nada impede a propositura de nova ação, 

caso as partes não formalizem o acordo, ou mesmo sua homologação 

judicial posteriormente. Isto posto, HOMOLOGO, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, a DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as 

baixas necessárias. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019823-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SILVIA PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA 

CAVALCANTE, 309, (LOT A VERMELHA), MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-110 Senhor(a) SILVIA PEREIRA DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019823-90.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: SILVIA PEREIRA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MAYCON RODRIGO KELM - 

MT10092-A REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011596-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ESMERALDA MARIA DE SOUZA Endereço: 
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Inexistente, Inexistente, Inexistente, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) ESMERALDA MARIA DE SOUZA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011596-14.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

19/02/2020 Hora: 12:15 REQUERENTE: ESMERALDA MARIA DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ROCHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SUELY ROCHA DOS SANTOS Endereço: RUA 

DEZ, 25, (RES JACARANDÁ), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78149-656 Senhor(a) SUELY ROCHA DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001895-92.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 188,66 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 19/02/2020 Hora: 

12:30 AUTOR: SUELY ROCHA DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR: 

JULIANO JOSE OJEDA NUNES - MT23840/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NEIDE LEMES DA SILVA Endereço: AVENIDA 

TRINTA E UM DE MARÇO, s/n, (LOT JD IMPERADOR), PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) NEIDE LEMES DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001876-86.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 476,21 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: NEIDE LEMES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001480-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRES GOMES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

apresentar documento de identificação legível (CTPS, RG, Passaporte) e 

em inteiro teor, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ERMINIA CAMPOS DA SILVA Endereço: RUA 

PADRE PEDRO, 02, (COHAB C REI), PRINCESA DO SOL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-347 Senhor(a) ERMINIA CAMPOS DA SILVA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001436-90.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 14/02/2020 Hora: 12:15 

REQUERENTE: ERMINIA CAMPOS DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001673-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAGNO DE ASSIS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001673-27.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 22/01/2020 12:06:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTIANE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LAURA CRISTIANE DOS ANJOS Endereço: RUA 

PROFESSORA IZABEL PINTO DE CAMPOS N. 258 – BAIRRO CRISTO REI – 

VÁRZEA GRANDE/MT – CEP 78.000-000 Senhor(a) LAURA CRISTIANE 

DOS ANJOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001757-28.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: LAURA CRISTIANE 

DOS ANJOS Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 
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do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBANX LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001720-98.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 22/01/2020 12:18:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A (REQUERIDO)

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

SUDRI PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001736-52.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 22/01/2020 12:22:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006594-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO LEITE CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006594-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS RODRIGO LEITE 

CABRAL REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. A 

parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006594-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO LEITE CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006594-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS RODRIGO LEITE 

CABRAL REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. A 

parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007881-61.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON MARQUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GENILSON MARQUES DE ABREU Endereço: RUA 

GOIÁS, (LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-603 Senhor(a) GENILSON MARQUES DE ABREU: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007881-61.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.000,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 27/02/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: GENILSON MARQUES DE ABREU Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - 

MT24549-O REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL SA e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014021-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SUELI PEDRO DA SILVA Endereço: RUA 

TRICOLOR, 09, (LOT JD B RIO), Jardim Beira Rio, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78118-865 Senhor(a) SUELI PEDRO DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014021-14.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: SUELI PEDRO DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

MT16773-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016611-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNA PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: KARYNA PEREIRA MARTINS Endereço: RUA 

CURITIBA, 09, QUADRA 03, IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78145-120 Senhor(a) KARYNA PEREIRA MARTINS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 740 de 812



Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016611-61.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.759,59 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: KARYNA PEREIRA MARTINS Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016611-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNA PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a) BANCO BRADESCO: A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1016611-61.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.759,59 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: KARYNA 

PEREIRA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART REQUERIDO: BANCO BRADESCO Várzea 

Grande/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERBELO OFTALMOLOGIA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VERBELO OFTALMOLOGIA EIRELI Endereço: 

RUA ALVES DE OLIVEIRA, 1875, CLINICA VERBELO OFTALMOLOGIA, 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-081 Senhor(a) 

VERBELO OFTALMOLOGIA EIRELI: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001382-27.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 29.779,00 ESPÉCIE: 

[Espécies de Contratos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: 

VERBELO OFTALMOLOGIA EIRELI Advogado do(a) REQUERENTE: RENYL 

FERREIRA BRITO CANDIDO - MT24364-O REQUERIDO(A): AGEMED SAUDE 

S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001399-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SEBASTIAO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001399-63.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 22/01/2020 13:40:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES OAB - MT26397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001434-23.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 22/01/2020 13:44:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001477-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GILMAR LUIZ DA COSTA Endereço: RUA 

HIROCLITO MONTEIRO, 8, QUADRA 47, VILA ARTUR, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) GILMAR LUIZ DA COSTA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1001477-57.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.125,74 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: GILMAR LUIZ DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDENE JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001459-36.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço LEGÍVEL, diante da impossibilidade da leitura do documento 

juntado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

22/01/2020 14:01:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA Endereço: RUA 

CAPELINHA, 03, (LOT JD O VERDE) qd 29, CANELAS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78148-180 Senhor(a) GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000606-27.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.786,09 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: GEOVANA DE 

OLIVEIRA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA 

CRUZ - MT21521-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES OAB - MT26397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRUNA PALOMO FERNANDES Endereço: 

AVENIDA DA FEB, 172, Apto 212, Bloc D, PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-147 Senhor(a) BRUNA PALOMO FERNANDES: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001434-23.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.200,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Extravio de bagagem, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

BRUNA PALOMO FERNANDES Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNA 

PALOMO FERNANDES - MT26397/O REQUERIDO(A): GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010968-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1010968-25.2019.811.0002 Reclamante: LUIZA MARCIA DE 

SOUZA Reclamado: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA S E N T E N Ç A Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Trata-se reclamação cível com pedido de indenização por danos morais 

em que LUIZA MARCIA DE SOUZA promove contra MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA. Não verifico nos autos complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 
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revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A causa de pedir funda-se na 

alegação da Promovente de que a Promovida teria efetuado a negativação 

indevida de seus dados nos serviços de proteção ao crédito. Informa a 

Requerente que fora surpreendida com tal negativação visto que sempre 

cumpriu com suas obrigações. Alega que não reconhece os valores 

cobrados, vez quer não possui qualquer débito ou relação jurídica com a 

Requerida, fato pelo qual, pugna pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como requer também, 

indenização por danos morais. A Reclamante junta aos autos documento 

que comprova a negativação efetuada pela Reclamada. Realizada a 

audiência de conciliação, o acordo se fez inexistente. A parte Reclamada 

apresenta contestação no prazo legal, afirmando, em suma, que não 

cometeu ato ilícito, vez que a Reclamante efetuou cadastro em seu 

sistema e se tornou revendedora, fazendo diversos pedidos em seu 

nome. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de 

causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. A 

reclamada juntou aos autos, por meio do id. 25975979, o cadastro de 

revendedor autônomo, devidamente assinado pela Reclamante, além de 

cópia de seu documento pessoal. A parte Autora impugnou os termos de 

defesa, id. 26225606. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte Autora. Principalmente porque, apesar dos protestos da 

Reclamante, restou evidente, pelos documentos carreados aos autos, a 

existência de relação jurídica entre as partes, restando clarividente que a 

assinatura constante nos documentos apresentados pela promovida 

guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos documentos 

anexos a exordial bem como no termo da audiência conciliação, além do 

fato de possuir cópia de documento pessoal e foto da reclamante. 

Portanto, em detida análise aos autos, verifica-se que mostrou 

incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes e mesmo 

assim a parte Promovente não trouxe aos autos a comprovação de 

quitação do serviço por ela utilizado, restando patente a validade do débito 

contraído, o que acarretou a negativação de seu nome. Assim, tem-se que 

as circunstâncias, o robusto conjunto probatório produzido pela 

Reclamada, e, principalmente, a desídia da Reclamante em tentar provar o 

contrário, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação, fato pelo qual a negativação não fora indevida. Ante todo o 

exposto, não resta dúvida de que a parte Autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente, agindo de flagrante má-fé ao 

alegar na exordial que não foi cliente da Ré e que nunca teve conta 

corrente ou contraiu qualquer dívida junto a ré. Nesse mesmo sentido: 

CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR 

CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA ENTE AS 

PARTES. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA POSSÍVEL 

FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 333, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA 

FATO INCONTROVERSO E COM ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MEDIDA PUNITIVA QUE SE IMPÕE. 

ART. 17, INCISOS I E II E ART. 18,CAPUT E § 2º DO CPC. CONHECIMENTO E 

IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - A obrigação de indenizar 

fundamenta-se na demonstração do fato ilícito, da existência do dano 

efetivo, do nexo de causalidade entre ambos e, ainda, quando subjetiva, 

da culpa ou dolo, pressupostos que, se não demonstrados, afastam a 

responsabilidade civil; - Não caracterizada a ilicitude da conduta, resta 

afastado o dever de indenizar. "EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL 

CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO PELA DEMANDANTE. 

LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA 

FATO INCONTROVERSO E COM ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MEDIDA PUNITIVA QUE SE IMPÕE. 

ART. 17, INCISOS I E II, DO CPC. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO 

RECURSO. PRECEDENTES. - No caso em exame, não pode a indenização 

por dano moral recair sobre a demandada, porquanto não houve nenhum 

ato ilícito ou abusivo, gerador de dano moral, uma vez que o débito 

inadimplido era realmente devido pela autora em relação ao pedido de 

mercadorias para revenda, limitando-se a conduta em um exercício regular 

de direito". (AC nº 2014.012546-0, Relator Desembargador João 

Rebouças, julgado em 04.12.2014). (destaquei)."EMENTA: APELAÇÃO. 

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DEDUZIDA 

CONTRA FATO INCONTROVERSO. COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 17, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DA MULTA 

APLICADA. NECESSIDADE. AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.- Tendo a autora ajuizado a ação com 

alteração da verdade do fato alegado, sujeito-se à sanção por litigância de 

má-fé. (...) 3.- Improcedente a demanda, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados por equidade, razão pela qual pode ser corrigido o 

arbitramento monocrático para ajuste ao art. 20, § 4º, do CPC". (TJSP, 

APL: 02308441620098260007 SP 0230844-16.2009.8.26.0007, Relator 

Desembargador Adilson de Araujo. Julgado em 18.06.2013) (destaquei).

(TJ-RN - AC: 20150211331 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, 

Data de Julgamento: 23/02/2016, 3ª Câmara Cível) Restou claro, portanto 

que o intuito da Promovente foi de buscar vantagem indevida, pesando a 

máquina judiciária com alegações infundadas, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante os 

fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem, julgar 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido da ré, entendo ser o 

caminho mais certo proceder pelo seu acolhimento, fato pelo qual, julgo 

PROCEDENTE o em parte o pedido contraposto, para condenar a 

reclamante a pagar à reclamada o valor indicado na negativação, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Na forma da 

fundamentação supra, condeno ainda, a parte reclamante, como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 0,9% 

(nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Jéssyka Lindaura 

Crisóstomo Sodré Farias Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os 

seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010968-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1010968-25.2019.811.0002 Reclamante: LUIZA MARCIA DE 

SOUZA Reclamado: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA S E N T E N Ç A Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Trata-se reclamação cível com pedido de indenização por danos morais 
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em que LUIZA MARCIA DE SOUZA promove contra MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA. Não verifico nos autos complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A causa de pedir funda-se na 

alegação da Promovente de que a Promovida teria efetuado a negativação 

indevida de seus dados nos serviços de proteção ao crédito. Informa a 

Requerente que fora surpreendida com tal negativação visto que sempre 

cumpriu com suas obrigações. Alega que não reconhece os valores 

cobrados, vez quer não possui qualquer débito ou relação jurídica com a 

Requerida, fato pelo qual, pugna pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como requer também, 

indenização por danos morais. A Reclamante junta aos autos documento 

que comprova a negativação efetuada pela Reclamada. Realizada a 

audiência de conciliação, o acordo se fez inexistente. A parte Reclamada 

apresenta contestação no prazo legal, afirmando, em suma, que não 

cometeu ato ilícito, vez que a Reclamante efetuou cadastro em seu 

sistema e se tornou revendedora, fazendo diversos pedidos em seu 

nome. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de 

causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. A 

reclamada juntou aos autos, por meio do id. 25975979, o cadastro de 

revendedor autônomo, devidamente assinado pela Reclamante, além de 

cópia de seu documento pessoal. A parte Autora impugnou os termos de 

defesa, id. 26225606. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte Autora. Principalmente porque, apesar dos protestos da 

Reclamante, restou evidente, pelos documentos carreados aos autos, a 

existência de relação jurídica entre as partes, restando clarividente que a 

assinatura constante nos documentos apresentados pela promovida 

guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos documentos 

anexos a exordial bem como no termo da audiência conciliação, além do 

fato de possuir cópia de documento pessoal e foto da reclamante. 

Portanto, em detida análise aos autos, verifica-se que mostrou 

incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes e mesmo 

assim a parte Promovente não trouxe aos autos a comprovação de 

quitação do serviço por ela utilizado, restando patente a validade do débito 

contraído, o que acarretou a negativação de seu nome. Assim, tem-se que 

as circunstâncias, o robusto conjunto probatório produzido pela 

Reclamada, e, principalmente, a desídia da Reclamante em tentar provar o 

contrário, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação, fato pelo qual a negativação não fora indevida. Ante todo o 

exposto, não resta dúvida de que a parte Autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente, agindo de flagrante má-fé ao 

alegar na exordial que não foi cliente da Ré e que nunca teve conta 

corrente ou contraiu qualquer dívida junto a ré. Nesse mesmo sentido: 

CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR 

CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA ENTE AS 

PARTES. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA POSSÍVEL 

FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 333, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA 

FATO INCONTROVERSO E COM ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MEDIDA PUNITIVA QUE SE IMPÕE. 

ART. 17, INCISOS I E II E ART. 18,CAPUT E § 2º DO CPC. CONHECIMENTO E 

IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - A obrigação de indenizar 

fundamenta-se na demonstração do fato ilícito, da existência do dano 

efetivo, do nexo de causalidade entre ambos e, ainda, quando subjetiva, 

da culpa ou dolo, pressupostos que, se não demonstrados, afastam a 

responsabilidade civil; - Não caracterizada a ilicitude da conduta, resta 

afastado o dever de indenizar. "EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL 

CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO PELA DEMANDANTE. 

LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA 

FATO INCONTROVERSO E COM ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MEDIDA PUNITIVA QUE SE IMPÕE. 

ART. 17, INCISOS I E II, DO CPC. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO 

RECURSO. PRECEDENTES. - No caso em exame, não pode a indenização 

por dano moral recair sobre a demandada, porquanto não houve nenhum 

ato ilícito ou abusivo, gerador de dano moral, uma vez que o débito 

inadimplido era realmente devido pela autora em relação ao pedido de 

mercadorias para revenda, limitando-se a conduta em um exercício regular 

de direito". (AC nº 2014.012546-0, Relator Desembargador João 

Rebouças, julgado em 04.12.2014). (destaquei)."EMENTA: APELAÇÃO. 

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DEDUZIDA 

CONTRA FATO INCONTROVERSO. COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 17, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DA MULTA 

APLICADA. NECESSIDADE. AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.- Tendo a autora ajuizado a ação com 

alteração da verdade do fato alegado, sujeito-se à sanção por litigância de 

má-fé. (...) 3.- Improcedente a demanda, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados por equidade, razão pela qual pode ser corrigido o 

arbitramento monocrático para ajuste ao art. 20, § 4º, do CPC". (TJSP, 

APL: 02308441620098260007 SP 0230844-16.2009.8.26.0007, Relator 

Desembargador Adilson de Araujo. Julgado em 18.06.2013) (destaquei).

(TJ-RN - AC: 20150211331 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, 

Data de Julgamento: 23/02/2016, 3ª Câmara Cível) Restou claro, portanto 

que o intuito da Promovente foi de buscar vantagem indevida, pesando a 

máquina judiciária com alegações infundadas, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante os 

fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem, julgar 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido da ré, entendo ser o 

caminho mais certo proceder pelo seu acolhimento, fato pelo qual, julgo 

PROCEDENTE o em parte o pedido contraposto, para condenar a 

reclamante a pagar à reclamada o valor indicado na negativação, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Na forma da 

fundamentação supra, condeno ainda, a parte reclamante, como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 0,9% 

(nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Jéssyka Lindaura 

Crisóstomo Sodré Farias Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os 

seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017098-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VINICIUS HENRIQUE ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROBSON VINICIUS HENRIQUE ARRUDA Endereço: 

RUA DA INDEPENDÊNCIA, 05, Rua Dezenove, Quadra 22, n 05, Residencial 

Jacara, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

Senhor(a) ROBSON VINICIUS HENRIQUE ARRUDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017098-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.234,15 ESPÉCIE: [Telefonia, Cobrança indevida de ligações, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 21/02/2020 Hora: 13:45 INTERESSADO: ROBSON VINICIUS 

HENRIQUE ARRUDA Advogado do(a) INTERESSADO: MANOEL COSTA 

PARRIAO - MT13944-O REQUERIDO(A): CLARO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

EDSON PEREIRA DA FONSECA OAB - 899.739.331-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001764-20.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: EDSON PEREIRA DA 

FONSECA INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Da detida análise da presente 

ação, mormente face à pendência de pedido de tutela provisória de 

urgência, extraem-se regularizações indispensáveis ao prosseguimento 

do feito e à análise do petitório. Registro que trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada 

de urgência, proposta por EDSON PEREIRA DA FONSECA em desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Em apertada síntese, relata o autor que 

adquiriu o veículo GM/CHEVROLET D20 CUSTON, Renavam 00121553230, 

placa JYZA3181, 1987/1987, em janeiro/2014, no município de Nobres. 

Narra que, em meados de 2015, foi abordado por um senhor, de nome 

Agenor, que disse tratar-se de veículo de sua propriedade, furtado no ano 

de 2013, submetido a adulteração (originalmente seria uma camionete 

GM/A20, placa JYO3301). O bem foi submetido à perícia junto à POLITEC, 

quando foi constatado que, de fato, constavam adulterações, sendo o 

veículo entregue pela parte e posteriormente, devolvido ao legítimo 

proprietário, o Sr. Agenor. Também constam dos autos todos os débitos 

referentes ao IPVA e afins, que restavam pendentes com relação ao 

veículo em nome do autor (que, segundo a narrativa dos autos, sequer 

existe no plano fático), acompanhados dos respectivos comprovantes da 

quitação integral. Nada obstante, o requerente alega que, em 2019, 

chegou ao seu conhecimento que vários desses débitos estariam inscritos 

em dívida ativa, inclusive pendendo protesto em seu nome (ausente 

qualquer comprovação deste segundo ponto). Após tentativa inexitosa de 

resolver a celeuma administrativamente junto aos entes estatais, buscou a 

via judicial. Pretende, assim, em sede liminar, (I) a baixa do veículo, que 

ainda consta como “em circulação” e de propriedade do autor; (II) a baixa 

das dívidas existentes no nome do mesmo em função do bem em apreço; 

e (III) a devolução do valor pago com relação aos débitos discutidos, no 

total de R$ 2.926,89. No entanto, algumas elucidações se afeiçoam 

indispensáveis à correta compreensão dos fatos. Primeiramente, deverá o 

requerente esclarecer a respeito da pessoa de Leil Ventura de Arruda, 

vez que consta do inquérito anexo aos autos autorização de transferência 

do veículo em comento, da lavra do autor para esse terceiro, datada de 

01/12/2014. A mesma informação de venda se depreende do Termo de 

Declarações de Debrair da Silva Valardão, ao que consta, antigo 

proprietário do bem objeto da presente celeuma. Ainda, verifica-se que, na 

ocasião da entrega do veículo à DERRFVA, o mesmo foi exibido pela 

pessoa de Leil, restando este como seu depositário na ocasião, 

previamente à entrega definitiva ao Sr. Agenor, conforme relatado alhures. 

Tal fato diverge do exposto pelo autor na exordial, o qual afirma 

categoricamente que encontrava-se na posse do veículo em 2015 quando 

da abordagem pelo Sr. Agenor e consequente devolução do veículo. 

Segue trecho da petição inicial: Após a constatação da adulteração, o 

requerente devolveu o veículo ao seu real proprietário [...]. No entanto, 

como dito, consta a pessoa de Leil Ventura de Arruda nos documentos 

referentes à entrega, em sede policial, do veículo. Assim, determino ao 

Autor que esclareça sobre a suposta venda do veículo objetado em favor 

de Leil, bem como a respeito de como se deu a devolução do bem e 

procedimentos afins, vez que a narrativa inicial é demasiadamente 

confusa e incongruente. Além disso, imperiosa, também a apresentação 

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de protesto que o autor pretende a 

suspensão/baixa. Destarte, deverá o Autor emendar a petição inicial, 

prestando todos os esclarecimentos e documentos elencados, dispondo 

do prazo de 15 (quinze) dias, nos estritos limites e exigências 

procedimentais do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento, com a 

consequente extinção do feito. Apresentada a emenda, conclusos. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e proceda à 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 

2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010708-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHOCOLATES XOKS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA CRISTINA FERRI OAB - RS70235 (ADVOGADO(A))

VANESSA PICCOLI OAB - RS97097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XOCOLATRAS COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1010708-45.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 30/01/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

22/01/2020 15:22:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DOUGLAS BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001710-54.2020.8.11.0002. AUTOR: ADEMIR DOUGLAS BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Cuida-se 

de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

formulada por ADEMIR DOUGLAS BENEDITO DA SILVA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, cujo objeto é a determinação de que o 

demandado forneça equipamento de proteção individual ao requerente, 

bem como implante em seu favor adicional de insalubridade em grau 

máximo (40%) ou, alternativamente, de realização urgente de perícia para 

verificação do direito à percepção do adicional nos moldes pleiteados. É o 

que merecia destaque. Com efeito, por força do que prescreve o artigo 1º, 

§3º, da Lei nº 8.437/1992, é expressamente vedada, no ordenamento 

jurídico brasileiro, a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda 

Pública, quando houver, em decorrência, majoração de vantagens ou 

pagamentos, de qualquer natureza. PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - PLANTÕES MÉDICOS E 

SOBREAVISOS - NATUREZA REMUNERATÓRIA - REFLEXOS EM 13º 

SALÁRIO E FÉRIAS - INCORPORAÇÃO IMEDIATA - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - VEDAÇÃO EXPRESSA - MEDIDA 

SATISFATIVA - AGRAVO DESPROVIDO. 1) Se no caso concreto a parte 

busca obter o pagamento de benefícios em antecipação de tutela contra a 

Fazenda Pública, não é possível porquanto há vedação expressa nesse 

sentido, especialmente quando a medida esgota, no todo ou em parte, o 

objeto da lide, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e art. 300, 

§ 3º, NCPC. 2) Agravo conhecido e desprovido. (TJ-AP - AI: 

00031579320188030000 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO 

SILVÉRIO, Data de Julgamento: 29/01/2019, Tribunal) Isso porque, a verba 

alimentar, em especial a recebida de boa fé, não é passível de repetição, 

de tal modo que, havendo rejeição do pedido, o ente público, a que 

vinculado o servidor, restaria lesado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMOÇÃO MILITAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 

VEDAÇÃO LEGAL. 1. A legislação federal obsta a concessão de tutela 

antecipatória quando se pretende reclassificação ou equiparação de 

servidor público, ou concessão de aumento ou extensão de vantagens, 

nos termos do artigo. 2o - B da Lei nº 9.494/97. 2. A jurisprudência é 

uníssona em reconhecer a impossibilidade de concessão de antecipação 

de tutela na hipótese vertente, na qual determinou-se a promoção ao posto 

de Tenente Coronel QOPM, vez que o deferimento do pedido implicará em 

ônus para a Administração Pública. Precedente do STJ. 3. Agravo 

conhecido e provido. 4. Unanimidade. (TJ-MA - AI: 0491272015 MA 

0008780-51.2015.8.10.0000, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN 

DUAILIBE, Data de Julgamento: 14/12/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 22/12/2015) DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MILITAR REFORMADO 

- PEDIDO DE PROMOÇÃO E DE AUXÍLIO INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - VERBA 

ALIMENTAR - IRREPETIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO 

DESPROVIDO. - Não se mostra possível a antecipação de tutela, quando a 

providência reclamada envolva pagamento de verba de natureza 

alimentar, que é irrepetível por natureza, gerando irreversibilidade; e, 

ainda, quando não se verifica presente o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação e a fumaça do bom direito. (TJ-MG - AI: 

10024121311534001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 

24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/01/2013) Acresce frisar, neste sentido, a expressa 

disposição do Código de Processo Civil, quanto à impossibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela, quando presente o perigo de 

irreversibilidade da medida, conforme segue: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o 

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, 

não há como prosperar o pleito de implantação do adicional de 

insalubridade em grau máximo de 40% por meio de tutela provisória de 

urgência. No que se refere ao fornecimento de equipamento de proteção 

individual, em específico luvas (pelo menos 1 par por semana), botas (pelo 

1 par a cada quatro meses), máscaras (pelo menos 2 por semana) e 

protetor solar fator 50 (pelo menos 1 frasco de 500 ml por mês), 

depreende-se que assiste razão ao requerente. Sempre que houver a 

prestação de serviços em condição insalubre, cabe ao empregador tomar 

as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre 

as quais as relativas ao fornecimento e fiscalização quanto ao uso efetivo 

do equipamento de proteção pelo empregado. Nesses limites, resta, pelo 

menos em juízo sumário, caracterizada a probabilidade de direito. O perigo 

na demora é insofismável, tendo em vista que a demora do provimento 

judicial pode levar a múltiplos prejuízos para a saúde do Requerente. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO 

JURÍDICO-ADMINSTRATIVO COM ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME 

ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL POR TEMPO 

DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA POR CADASTRAMENTO 

TARDIO NO PROGRAMA PASEP. NÃO DEVIDA. NÃO FORNECIMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. FATO NEGATIVO. DEVER DO 

MUNICÍPIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

APELOS IMPROVIDOS. 1. Na espécie, a parte autora somente teve seu 

vínculo jurídico-administrativo com o município de Campo Maior (PI) 

instituído em julho de 2002, com o advento da Lei Municipal nº 012/2002. 

Assim, somente a partir daí passou a estar submetido ao regime 

estatutário, com subordinação à Lei Municipal nº 738. (Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Município de Campo Maior).Por conseguinte, 

considerando o vínculo jurídico-administrativo surgido a partir de julho de 

2002, data da edição da Lei Municipal nº 012/2002, conclui-se que 

somente a partir deste mês, em tese, teria a autora o direito ao 

recebimento do adicional por tempo de serviço. 2. A autora não faz jus a 

verbas de adicional de tempo de serviço, relação ao período de 

12/09/1999 e 07/2002, já que nesse período o seu vínculo era temporário e 

não efetivo, como exige o Estatuto dos servidores. 3. Configurado e 

provado o vínculo jurídico-administrativo entre a servidora e o município , 

cabe a este demonstrar o fornecimento dos equipamentos de proteção 

individual, nos termos do art. 333, II do CPC. 4. Embora o excelso Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento em plenário da medida liminar na 

ADC nº 4, tenha entendido pela impossibilidade da antecipação de tutela 

em face da Fazenda Pública, tal restrição deve ser realizada com 

temperamentos, mormente quando se está em jogo a preservação de 

direitos personalíssimos da parte requerente, como no presente caso, 

situação em que o fornecimento imediato dos EPI visa minorar os efeitos 

deletérios das atividades desenvolvidas pela apelada. 5. Recursos de 

apelação conhecidos e improvidos. (TJ-PI - AC: 00006796120118180026 

PI, Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

29/11/2017, 4ª Câmara de Direito Público) No que tange à determinação de 

realização de perícia urgente, ausente o requisito do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, exigível para concessão da tutela 

pretendida, vez que, conforme consta nos holerites anexos, a parte já 

aufere o adicional em comento, pretendendo, tão somente, sua majoração. 

Frise-se que a realização de perícia não está descartada, podendo-se 

verificar sua necessidade em momento oportuno. Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar 

ao Requerido o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual 

pleiteados - luvas (pelo menos 1 par por semana), botas (pelo 1 par a 

cada quatro meses), máscaras (pelo menos 2 por semana) e protetor 

solar fator 50 (pelo menos 1 frasco de 500 ml por mês), bem como 

quaisquer outros que se façam necessários para fazer frente aos 

agentes nocivos a cuja exposição o requerente se sujeita em seu labor 

diário. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da presente 

determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do 

Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, 

ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da contestação. Por força 

do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do 

requerido apresentar todos os documentos necessários à resolução da 

lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da 

parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a 

parte Requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018543-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DA CONCEICAO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOICE DA CONCEICAO TAVARES Endereço: Rua 

Itatiaia, Qdra 99 Casa 15, (LOT JD PAULA II), CANELAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-152 Senhor(a) JOICE DA CONCEICAO 

TAVARES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018543-84.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.434,41 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: JOICE DA CONCEICAO 

TAVARES Advogado do(a) REQUERENTE: POLYANA SANTOS DOS REIS - 

MT23219/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016239-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL REZENDE ERNESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELIEL REZENDE ERNESTO Endereço: RUA 

MOISÉS NADAF, 20, (LOT STA LUZIA), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-820 Senhor(a) ELIEL REZENDE ERNESTO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1016239-15.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Telefonia, Cobrança indevida de ligações, 

Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 21/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: ELIEL REZENDE ERNESTO 

Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

MT6801-O, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - MT7287-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020232-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE KOWALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA GORETE KOWALSKI Endereço: RUA 

GOVERNADOR PEDRO PEDROSSIAN, 1073, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-069 Senhor(a) MARIA GORETE 

KOWALSKI: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020232-66.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.647,06 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 27/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: MARIA GORETE KOWALSKI 
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Advogados do(a) REQUERENTE: CAMILA IRIS DA SILVA LARA - 

MT25239/O, LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - 

MT13868/O REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COIMBRA DAMASCENO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DUARTE AZEVEDO OAB - MT27231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARA BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GABRIELA COIMBRA DAMASCENO DOS REIS 

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 175, (LOT C SUL), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-100 Senhor(a) 

GABRIELA COIMBRA DAMASCENO DOS REIS: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000999-49.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

39.920,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 27/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: GABRIELA COIMBRA 

DAMASCENO DOS REIS Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANA DUARTE 

AZEVEDO - MT27231/O REQUERIDO(A): ZARA BRASIL LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JAMES MARTINS Endereço: Rua Imigrante, 24, 

Q-5, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) 

JAMES MARTINS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001554-66.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 14.790,88 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: JAMES MARTINS 

Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - MT16527-O 

REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001707-02.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 22/01/2020 16:13:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA PEREIRA BARRETO OAB - MT23537/O (ADVOGADO(A))

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GABRIEL SERRA Endereço: RUA CATORZE, 

CASA 21, QD 28, LOTEAMENTO SALVADOR COSTA MARQUES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78091-336 Senhor(a) GABRIEL SERRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001742-59.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

27/02/2020 Hora: 13:45 AUTOR: GABRIEL SERRA Advogados do(a) 

AUTOR: HIGOR FEITOZA PEREIRA - MT16379-O, GABRIELLA PEREIRA 

BARRETO - MT23537/O REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038465-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANI KELLY PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC VARZEA GRANDE - UNIAO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCACAO E CULTURA LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DANI KELLY PEREIRA DE CAMPOS Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, - DE 7847/7848 AO FIM, 

JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 

Senhor(a) DANI KELLY PEREIRA DE CAMPOS: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1038465-91.2019.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 

36.186,85 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: DANI KELLY PEREIRA DE CAMPOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONALDO MONTEIRO FEGURI - MT8328-O REQUERIDO(A): 

UNIC VARZEA GRANDE - UNIAO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCACAO E CULTURA LTDA. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRUNA RAFAELA MACIEL Endereço: AVENIDA 

ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 132, (LOT C EMPRESARIAL), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-842 Senhor(a) 

BRUNA RAFAELA MACIEL: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001769-42.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.013,56 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 27/02/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: BRUNA RAFAELA MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: 

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - MT22603/O REQUERIDO(A): 

NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001786-78.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 22/01/2020 16:39:31

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014828-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA & ALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1014828-34.2019.8.11.0002 REQUERENTE: COSTA & ALVES LTDA - ME 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos em correição. Ante a notícia que não há 

viabilidade de disponibilização de água encanada de forma imediata, 

determino que requerida cumpra integralmente a decisão que antecipou os 

efeitos da tutela, devendo realizar o abastecimento do imóvel por meio de 

caminhão “pipa”, até que o reparo seja realizado. Fixo prazo de 72h para o 

início do cumprimento da obrigação. Intime-se pessoalmente o Diretor da 

DAE quanto ao conteúdo da presente demanda. Cumpra-se. Às 

providências. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001853-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARDSON ROQUE RONDON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JARDSON ROQUE RONDON DOS SANTOS 

Endereço: RUA CENTO E DEZ, 3, QUADRA 13, JARDIM ELDORADO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) JARDSON ROQUE 

RONDON DOS SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001853-43.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: JARDSON ROQUE 

RONDON DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL 
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ARAUJO SCARDELAI - MT18894-O REQUERIDO(A): BANCO ITAUCARD 

S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADSON ATACADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001854-28.2020.8.11.0002 

Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA 

JUNTA COMERCIAL VÁLIDA e em DATA RECENTE (90 dias), em nome da 

empresa Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

22/01/2020 16:58:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019583-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA BRAGA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J R J LIMA & CIA LTDA. - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1019583-04.2019.8.11.0002 REQUERENTE: SHEYLA BRAGA DE 

ANDRADE REQUERIDO: J R J LIMA & CIA LTDA. - ME, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DESPACHO Vistos em correição. Citem-se 

pessoalmente as partes demandadas, sendo o DETRAN-MT nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06 e a requerida J. R. J. Lima & 

Cia LTDA via AR, com as devidas intimações à apresentação de defesa, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo dos requeridos apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando as defesas aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de dezembro de 2019. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANTONIO LIDIO DE SOUZA Endereço: RUA B, 

S/N, QUADRA A LOTE 10, JARDIM UNIAO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) ANTONIO LIDIO DE SOUZA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001859-50.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: 

ANTONIO LIDIO DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI - MT18894-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015577-51.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

IARA KETLLY REI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IARA KETLLY REI DE CARVALHO Endereço: RUA 

06, 28, quadra 10, lote 28, RESIDENCIA SAO BENEDITO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) IARA KETLLY REI DE 

CARVALHO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015577-51.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.112,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: IARA KETLLY 

REI DE CARVALHO Advogado do(a) REQUERENTE: GISELLE SAGGIN 

PACHECO - MT0014129S REQUERIDO(A): BANCO LOSANGO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015577-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA KETLLY REI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: BANCO LOSANGO S/A Endereço: Rua Barão de 

Melgaço, 3525, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a) 

BANCO LOSANGO S/A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada, nos termos a 

seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1015577-51.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.112,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: IARA KETLLY REI DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GISELLE SAGGIN PACHECO REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S/A Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IDALINA SILVA DO CARMO Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) IDALINA SILVA DO CARMO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001881-11.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 14:15 
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REQUERENTE: IDALINA SILVA DO CARMO Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015652-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015652-90.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALINE PAULA DA SILVA Endereço: RUA 17, 

QUADRA 56, LOTE 08, BAIRRO JARDIM ITORORÓ, VÁRZEA 

GRANDE-MT,CEP:78.138-640. Senhor(a) ALINE PAULA DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001885-48.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 27/02/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: ALINE PAULA 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDE FERREIRA DE AMORIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001890-70.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 22/01/2020 17:32:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001891-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALINE PAULA DA SILVA Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) ALINE 

PAULA DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001891-55.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 27/02/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: ALINE PAULA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): TIM CELULAR 

S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001892-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIRLAN RODRIGUES COSTA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001892-40.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 22/01/2020 17:40:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001907-09.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 21/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: FRANCIELE PEREIRA DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ENIO DIAS DE MOURA Endereço: RUA L, 07, (LOT 

S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-000 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 755 de 812



Senhor(a) ENIO DIAS DE MOURA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001963-42.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 134,84 ESPÉCIE: 

[Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: ENIO DIAS DE MOURA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013897-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MORAES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RODRIGO MORAES DA COSTA Endereço: RUA 

DOS JATOBAS, 02, QUADRA 03, PLANALTO BEIRA RIO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78121-142 Senhor(a) RODRIGO MORAES DA 

COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013897-31.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 160,77 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/02/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: RODRIGO MORAES DA COSTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007751-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA OAB - MT0012443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA Endereço: 

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, - DE 2624/2625 A 3087/3088, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-305 Senhor(a) PATRICIA LUZIA LEITE DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007751-71.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [TURISMO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 05/09/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: PATRICIA LUZIA 

LEITE DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRO PAULO DE 

SOUZA - MT0012443A REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007751-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA OAB - MT0012443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007751-71.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012296-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARTINS LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JAIR MARTINS LOPES Endereço: RUA SÃO 

PAULO, S/N, JOAQUIM CURVO, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-811 Senhor(a) JAIR MARTINS LOPES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012296-87.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.878,42 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/10/2019 Hora: 15:30 INTERESSADO: JAIR 

MARTINS LOPES Advogado do(a) INTERESSADO: MONICA DE PAULA 

MOTERANI - MT0016236A-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de setembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012296-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARTINS LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012296-87.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO 

Endereço: RODOVIA BR 163 - SAIDA PARA JANGADA, S/N, DEPOIS DO 
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TREVO DO LAGARTO, JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000 Senhor(a) MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000975-21.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/02/2020 Hora: 12:15 

REQUERENTE: MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO Advogado 

do(a) REQUERENTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - 

MT25057-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014494-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA NESTOR FERREIRA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALZIRA NESTOR FERREIRA NETA Endereço: RUA 

CUBA, 05, QUADRA 28, COHAB SANTA FÉ, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) ALZIRA NESTOR FERREIRA NETA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1014494-97.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 233,74 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 21/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: 

ALZIRA NESTOR FERREIRA NETA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017279-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLACIELE SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017279-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GLACIELE SILVA NOGUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 
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processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “Parcelamento de Dívida” (ID Num. 27724914), estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade das 

assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria parte Reclamante (Procuração). Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, bem como pela legitimidade 

do débito em questão, entendo pela licitude na inclusão do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com 

efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em 

questão, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário 

narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade do débito 

em questão. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto (objeto do Termo de Confissão de Dívida), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei n. 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013463-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DELGADO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013463-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REGINA DELGADO DE 

QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 
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INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1) DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que 

culminaram nos apontamentos restritivos da Reclamante, devendo a 

Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data; 2) CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012611-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE LIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012611-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCILENE LIMA RAMOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 760 de 812



angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1) DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que 

culminaram nos apontamentos restritivos da Reclamante, devendo a 

Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data; 2) CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017145-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017145-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 
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acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a outra negativação 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011920-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011920-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EUNICE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 
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Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num. 27556314- Estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com documento pessoal. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

e artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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MARIA DAS DORES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011341-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DAS DORES DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Visto, etc. Dispensado o 

relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por restrição 

comercial indevida. Alega a parte reclamante que não tem nenhum débito 

com a parte reclamada, não havendo nenhuma justificativa para 

manutenção de restrição interna em seu nome e CPF. Pois bem. Pelos 

documentos anexados aos autos, não há prova segura da quantidade de 

restrições comercias registradas no nome e CPF da parte reclamante, 

tendo em vista que apenas foi juntado print de páginas eletrônicas de site 

de órgãos de restrição ao crédito, e faturas de consumo, que não servem 

como prova de restrição comercial, haja vista que não há como auferir, 

com certeza, a quantidade de restrições comerciais registradas no nome e 

CPF da parte reclamante. Isso porque, instada a juntar 

comprovante/extrato completo unificado emitido no balcão (papelete de cor 

amarelada) dos órgãos de restrição ao crédito a parte autora quedou-se 

inerte. A obrigação de juntar extratos idôneos, comprovando a totalidade 

de restrições registradas no nome e CPF da parte reclamante, é o mínimo 

que se exige do consumidor. No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, o que não foi feito, de maneira que a 

improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. O elemento primário de todo ilícito é 

uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado 

de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é 

todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. ... 

(Min. Luis Felipe Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. Dano moral. Responsabilidade civil. 

Seguro. Ação de cobrança. Autor aposentado pelo INSS. Negativa da 

seguradora a reconhecer a incapacidade do segurado. Cabimento. Prova 

frágil para respaldar a recusa do pagamento. Inexistência de violação dos 

direitos à honra e dignidade, assegurados pela Constituição Federal. 

Inocorrência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Recursos 

improvidos. (TJSP - (34ª CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 

2012 - Adamantina - Rel.: Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade 

- J. em 06/08/2012 - Doc. LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da 

reclamada, a improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino 

pela improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes 

de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, e artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014924-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LOIZA DA LUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014924-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIA LOIZA DA LUZ E 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por restrição 

comercial indevida. Alega a parte reclamante que não tem nenhum débito 

com a parte reclamada, não havendo nenhuma justificativa para 

manutenção de restrição interna em seu nome e CPF. Pois bem. Pelos 

documentos anexados aos autos, não há prova segura da quantidade de 

restrições comercias registradas no nome e CPF da parte reclamante, 

tendo em vista que apenas foi juntado print de páginas eletrônicas de site 

de órgãos de restrição ao crédito, e faturas de consumo, que não servem 

como prova de restrição comercial, haja vista que não há como auferir, 

com certeza, a quantidade de restrições comerciais registradas no nome e 

CPF da parte reclamante. Isso porque, instada a juntar 

comprovante/extrato completo unificado emitido no balcão (papelete de cor 

amarelada) dos órgãos de restrição ao crédito a parte autora quedou-se 

inerte. A obrigação de juntar extratos idôneos, comprovando a totalidade 

de restrições registradas no nome e CPF da parte reclamante, é o mínimo 

que se exige do consumidor. No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, o que não foi feito, de maneira que a 

improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. O elemento primário de todo ilícito é 

uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado 

de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é 

todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. ... 

(Min. Luis Felipe Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. Dano moral. Responsabilidade civil. 

Seguro. Ação de cobrança. Autor aposentado pelo INSS. Negativa da 

seguradora a reconhecer a incapacidade do segurado. Cabimento. Prova 

frágil para respaldar a recusa do pagamento. Inexistência de violação dos 

direitos à honra e dignidade, assegurados pela Constituição Federal. 

Inocorrência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Recursos 

improvidos. (TJSP - (34ª CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 

2012 - Adamantina - Rel.: Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade 

- J. em 06/08/2012 - Doc. LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da 

reclamada, a improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino 

pela improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014129-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CLEMENCIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014129-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAIANA CLEMENCIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” ID Num. 26553637 - 

Estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que 

se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 
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Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016581-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PAULO VEZETIU MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016581-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VITOR PAULO VEZETIU 

MARTINS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num. 27525561 - Estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com documento pessoal. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da 

contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013095-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013095-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVELYN SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 
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assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017257-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILMARCIO MARQUES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 
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entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a outra negativação 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008906-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEIXO NETO MORAIS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado com a 

inicial. Sustenta que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção 

ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência da parte Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora, alega em 

suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da 

culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou 

de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado da Reclamante, entendo como 

irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do 

Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover 

o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o 

irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão 

indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a 

guarida deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no 

comprovante de restrição, juntado com a inicial, O RECLAMANTE POSSUI 

OUTRAS RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO 

DEBATIDAS NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um 

julgado contemplado pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores 

em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a 

Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 

87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com amparo em toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que 

pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma 

anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado 

abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, 

devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015431-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAFAEL CARLOS DA SILVA 

ANJOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 
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de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015467-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROGERIO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 
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13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017530-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017530-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar arguida por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante alega que realizou pedido, junto à reclamada, para religação 

da unidade consumidora nº º 6/1561424-1, tendo em vista ser proprietária 

do imóvel e que a UC está em nome da companheira do inquilino anterior. 

Informa, porém, que a Reclamada colocou diversos óbices, sob o 

argumento final de que a UC em questão tinha débitos em aberto. Afirma 

que procurou a Requerida diversas vezes a fim de resolver o problema 

administrativamente, mas sempre sem resposta positiva, fato pelo qual 

interpôs a presente requerendo liminarmente o restabelecimento da 

energia e, no mérito, a condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais. Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. A reclamada apresentou defesa no 

prazo legal alegando inexistência de ilícito ensejador de reparação de 

danos qualquer natureza, afirma que a parte autora entrou em contato 

com ela, sem, contudo, promover os atos inerentes à troca solicitada, 

impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. O Autor apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Examinado o conjunto probatório, 

observo que muito embora a parte Autora alegue ser proprietária do 

imóvel, bem como que a Reclamada está se recusando em realizar a 

religação da energia elétrica em virtude de débitos pendentes, nenhuma 

prova fez nesse sentido. O contrato de locação apresentado pela Autora 

é de 13/05/2010 (ID n. 26162806), no qual consta como locatário Sr. José 

Rocho da Silva e assinado por Lourizete Rocho da Silva, com prazo de 

6(seis) meses. No caso, destaco que o contrato é de 13/05/2010, no 

entanto, conforme ordem de serviço anexado no ID n. 26655526, a UC 

apenas passou a ser de titularidade de Katia Kelle de Campos Silva em 

08/06/2012, ou seja, dois anos após o contrato de locação apresentado 

Ademais, a parte Autora não trouxe aos autos qualquer documento que 

comprove que ainda é a proprietária do imóvel ou que tenha a sua posse. 

Não obstante se trate de um direito básico conferido à pessoa de todo e 

qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova 

não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de eximir a parte 

Reclamante de sua obrigação em apresentar ao juízo provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do seu direito (Artigo 373, I, do CPC/2015). 

A parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos documentos que 

comprovem a titularidade do imóvel. A prova que deveria ter sido 

produzida não é impossível ou excessivamente impossível, haja vista, que 

bastaria este ter juntado a matricula atualizada do imóvel, como 

manteve-se inerte, a improcedência é o que se impõe. Logo, diante da 

analise exposta, não há que se falar em condenação da Reclamada em 

religação da energia elétrica, muito menos no pagamento de indenização 

por danos morais, pois não está comprovado nos autos que o Autor é 

titular do imóvel em questão ou que o mesmo esteja em sua posse para 

que seja realizada a transferência da titularidade e consequente religação 

da energia elétrica. Diante disto, dispensáveis outras considerações, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da exordial e revogação da liminar deferida no ID n. 26301949. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________ Vistos etc. 

I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016258-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VASCONCELOS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR DA SILVA NEVES OAB - MT24725/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016258-21.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JOEL VASCONCELOS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do mesmo Codex. Carência da Ação: Diante dos documentos 

acostados pela parte Reclamante (histórico de consumo) resta 

demonstrada a discrepância no consumo dos meses anteriores ao mês 

em litigio, deste modo, rejeito a preliminar de carência da ação. Mérito. A 

parte Reclamante ajuizou a presente Reclamação Cível em desfavor da 

Reclamada, na qual visa a correção do valor das faturas geradas na UC 

6/2170547-0, referente aos meses de setembro/2019 e outubro/2019, cujo 

montante se mostrou exorbitante em relação à media de seu consumo, 

bem como indenização por dano moral em razão da citada cobrança a 

maior de energia. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A parte 

Reclamada apresentou Contestação no prazo legal e argumenta que a 

medição do consumo da energia elétrica da UC em questão fora feita de 

maneira escorreita e não merece qualquer correção. Por conseguinte, 
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crendo na inexistência de ato ilícito indenizável, pugnou pelo julgamento 

improcedente dos pedidos iniciais. Todavia, tal alegação não merece 

proceder. A análise da documentação que instrui os autos permite 

constatar que houve cobrança de consumo de energia elétrica que destoa 

do valor médio de consumo devidamente comprovado. A Reclamada, a 

título de argumentação para rebater as alegações da parte Reclamante, 

aduz que as faturas foram geradas com base na leitura registrada. Neste 

sentido, a parte Requerida nada mais faz do que, tentando convencer do 

acerto das atividades desenvolvidas, validar a sua própria medição, o que 

retrata senão ato integralmente unilateral que não tem a propriedade de 

convencer. Noutras palavras, a Reclamada não ultrapassa o campo das 

meras alegações, pois não trouxe aos autos a comprovação do alegado. 

Assim, a discrepância da quantidade de energia elétrica faturada nos 

meses de setembro/2019 e outubro/2019, em comparação com os meses 

anteriores e até mesmo com relação ao mesmo período do ano de 2018, 

deixam aflorar as inconsistências no agir da Reclamada, traduzindo-se em 

conduta abusiva, porque se constituem em exigência de valores que 

advieram de procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na 

legislação de regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe 

insegurança quanto à possibilidade de ter suspenso um serviço público 

essencial, como se qualifica a energia elétrica. Com relação ao pedido de 

revisão da fatura, ora questionada, da análise da documentação que 

instrui os autos permite constatar que houve cobrança de valor que não 

encontra justificativa plausível à vista do histórico de consumo da parte 

Reclamante. A empresa Reclamada argumenta que os valores cobrados 

estão de acordo com as normas que regem a espécie, além de que pelo 

fato de ser uma concessionária, sua atuação é regulada por lei e pelos 

atos normativos do Poder Concedente, os quais devem ser estritamente 

cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços inerentes à 

concessão. Em se tratando de relação de consumo, e alegando a parte 

Autora que não consumiu a energia apontada pela concessionária, 

caberia à Reclamada comprovar o ocorrido, mediante a observância do 

devido processo legal. Isto porque em tais situações, verifica-se a 

ocorrência de fato excepcional que justifica a inversão do ônus da prova, 

consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE 

NERY: “A inversão do ônus da prova pode ocorrer em duas situações 

distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) quando for 

verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como claramente 

indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada. A 

hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica 

do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar fatos 

constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil Comentado. São 

Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de raciocínio, considerando 

que não há comprovação nos autos de qualquer prática irregular por parte 

da Reclamante que teria dado ensejo ao aumento do consumo nos meses 

questionados, incumbência que, repita-se, cabia à Concessionária, há que 

se concluir que o medidor de consumo estava com defeito e não refletia 

com exatidão o quanto utilizado pela parte Autora, devendo ser revisada a 

cobrança dos débitos em questão. No caso, a concessionária não trouxe 

provas de qualquer irregularidade da medição do consumo na unidade 

consumidora de responsabilidade da reclamante no meses indicados. 

Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de 

que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a 

revisão das faturas. Assim, vale transcrever: ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040199-36.2015.8.11.0041 APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se 

indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do 

consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, 

notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de 

irregularidade no medidor de leitura. Mostra-se razoável a fixação da 

indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às 

peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e 

as condições do ofendido. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018) Nessa esteira, impositiva a declaração de inexigibilidade 

pretendida, bem como a determinação de faturamento das faturas dos 

meses de setembro e outubro de 2019 pela média dos meses anteriores. 

Pleiteia o requerente a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida, provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

tentou solucionar a questão administrativamente, por meio do PROCON, 

porém sem sucesso. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, razão pela qual entendo como justa e razoável o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, 

I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos iniciais, para: 1. Confirmar a liminar deferida no ID n. 25964325 2. 

Determinar que a empresa Reclamada proceda ao imediato refaturamento 

das faturas referente aos mês de setembro e outubro de 2019 no 

percentual da média consumida nos últimos 3 meses anteriores ao 

aumento da unidade consumidora (junho, julho e agosto de 2019), e; 2. 

Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente 

pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contados a partir da sentença. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017078-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLES JOSE DA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017078-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIRLES JOSE DA ROCHA 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, revela-se oportuno transcrever o que 

resta disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil: “Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada, em audiência de conciliação (ID nº 27604108), tenha requerido 

a designação da audiência de instrução, revela-se tempestivo lembrar que 

cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) 

pela Reclamante não condiz com o proveito econômico pretendido pela 

mesma. Logo, diante do silêncio incorrido pela Demandante, tenho que a 

sua pretensão indenizatória é representada pelo montante correspondente 

a 40 salários mínimos, ou seja, o teto da alçada prevista para os Juizados 

Especiais Cíveis (Artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95). Assim, com amparo no 

que preconiza o artigo 292, §3º do CPC/2015, retifico o valor da causa 

para o montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte 

reais), o qual equivale justamente a 40 salários mínimos vigentes à época 

da propositura da demanda. A Reclamada articulou preliminar de 

prescrição sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso o prazo 

trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. Ocorre que, em se tratando de 

relação de consumo, deve ser aplicado ao presente caso o artigo 27 do 

CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo 

prescricional de cinco anos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Ainda, indefiro as demais preliminares arguidas pela reclamada por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Fundamento 

e decido. Mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor 

da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e a reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o termo de confissão de 

divida/parcelamento do débito e histórico de contas (ID n. 27722822), 

estando os contratos devidamente assinados com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura constante nos 

documentos apresentados pelo Reclamante e com o termo de audiência. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Cumpre consignar que houve apresentação de 

impugnação à Contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de débito por parte da Reclamante. Isso porque, muito embora 

a parte Autora alegue que o contrato apresentado pela Reclamada é 

diverso do contrato que teria originado o débito inscrito nos órgãos de 

proteção ao credito, destaco que o termo de confissão de divida 

demonstra a existência do vinculo jurídico entre as partes desde 

08/11/2013, sendo que, o débito negativado é referente ao não pagamento 

da fatura vencida em 24/12/2014 (ID n. 27722818). Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Até mesmo 

porque, conquanto a parte autora informe que não possui débitos junto a 

reclamada, demonstrado o vinculo jurídico, é ônus do Reclamante 

comprovar o pagamento de seus débitos, mais precisamente a fatura que 

deu origem a restrição, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Ainda, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento do débito em aberto, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Por fim, com amparo no artigo 

292, §3º do CPC, retifico, de oficio, o valor outrora atribuído à causa para 

o montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais). 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011940-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DERLY NATALINA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011940-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DERLY NATALINA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 
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38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “cadastro de revendedor autônomo” (ID 26595281), estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade das 

assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria parte Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Bem como os pedidos 

realizadores pela autora. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela 

licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da contestação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013396-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PELLENZ JUNIOR (REQUERENTE)

FRANCILEIA MARCELA DE OLIVEIRA PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE OAB - SP330584 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013396-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCILEIA MARCELA DE 

OLIVEIRA PELLENZ, PLINIO PELLENZ JUNIOR REQUERIDO: SUBMARINO 

VIAGENS LTDA., COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Fundamento e Decido Preliminar de Ilegitimidade Passiva Legitimidade ad 

causam nada mais é do que a pertinência subjetiva da ação. O novo CPC 

não extinguiu a categoria das condições da ação _: legitimidade e 

interesse de agir _; e, sim, mudou sua roupagem, agora como pressuposto 

processual. Portanto, no NCPC, a parte que tenha interesse e relação com 

os fatos, dispõe, tout court, da “condição” ou pressuposto, - conforme o 

magistério de Didier Jr., necessária para participar da ação. Nesse 

sentido, esclarece-se que quanto a parte Ré Submarino Viagens Ltda, 

restou demonstrado nos autos vínculo e responsabilidade pelos fatos 

narrados à peça exordial, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. 

Mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por FRANCILEIA MARCELA DE OLIVEIRA PELLENZ e 

PLÍNIO PELLENZ JÚNIOR contra SUBMARINO VIAGENS LTDA e 

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC, objetivando o recebimento 

de indenização/compensação por danos decorrentes de alteração/atraso 

de voo. É fato incontroverso nos autos que as partes requerentes 

adquiriram passagens aéreas para voo internacional e tiveram o voo de 

volta de Paris para São Paulo alterado pela companhia aérea. A 

necessidade de alteração de horário de voo é ocorrência previsível e 

tolerável, respeitadas as regras previstas na Resolução nº 400/2016, que 

dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo. No caso dos 

autos, as partes requerentes ao checarem seu itinerário, com mais de 30 

dias de antecedência da data prevista para partida, perceberam a 

alteração de seus voos. Isso por si só, não pode desdobrar-se na 

alegação de falta de aviso de alteração de voo, como pretendem as 

requerentes. De acordo com o artigo 12 da Resolução já citada, as 

alterações feitas pelo transportador, em especial ao horário e itinerário 

originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Ora, se o 

consumidor/autores tomou conhecimento disso, não podem afirmar que as 

rés não remeteriam o aviso. Aliás, vislumbra-se pelo teor do próprio 

documento de comprovação de registro no site RECLAME AQUI, (ID 

24296019), que foi oportunizado aos passageiros a possibilidade de se 

reagendar novamente o voo em datas diferentes, o que foi aceito pelos 

requerentes. O fato de as autoras, no entanto, terem optado pela compra 

de voo nacional para retorno a sua residência, de forma dissociada da 

viagem internacional, não pode ser imputado as rés, pelo desencontro de 

horários ocorrido. Dessa forma, tenho que não há se falar em 

descumprimento contratual ou a falha na prestação do serviço pelas rés. 

Ante o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito das requerentes, ante a 

inexistência de ato ilícito por parte das Reclamadas. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95). Submeta-se o presente Projeto de Sentença ao 

Juiz de Direito, para apreciação e eventual homologação. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 
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detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013052-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEORLIS MARLONNE SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013052-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GEORLIS MARLONNE 

SANTOS DE CARVALHO REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação em que o 

requerente pretende a condenação da ré no pagamento dos danos 

materiais e morais sofridos ao ter sua conta junto ao Mercado Pago 

invadida mediante fraude. Em proêmio, alijo a preliminar arguida de 

inaplicabilidade da lei consumerista. Na hipótese em que a relação 

envolver um site intermediador, este também será responsabilizado, 

independentemente do que é contratualmente determinado, pois é um 

fornecedor de serviços que aufere lucro com a intermediação, sendo 

aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, o 

pedido é parcialmente procedente. Anoto que a demanda submete-se aos 

preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes 

amoldam-se aos conceitos de fornecedor e consumidor, estatuídos nos 

artigos 2º e 3º do aludido diploma legal. E, ainda que assim não fosse, 

atentando-se para a doutrina da distribuição dinâmica do ônus da prova, 

entendo que a requerida teria toda a condição para, já com a contestação, 

comprovar nos autos que houve a regular prestação do serviço por ela 

oferecido. Contudo, não o fez, apenas alegando culpa exclusiva da parte 

requerente sustentando que o autor possibilitou a invasão de seu 

cadastro no sítio da empresa ré e, consequentemente, o saque do valor 

total de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Pode-se constatar que os 

valores mencionados foram sacados da conta do requerente no Mercado 

Pago, para a conta corrente de terceiro indicado no bojo da contestação. 

Ademais, dos documentos juntados pela requerida não se extrai qualquer 

prova de que o autor tenha facilitado o acesso à sua conta no Mercado 

Pago por terceiro, ao que destaco que o próprio intermediador acabou por 

inscrever a transação como suspeita de fraude. Não se olvide que a 

ocorrência de fraude não tem o condão de excluir a responsabilidade da 

empresa ré pelo evento danoso noticiado nos autos, pois, em se tratando 

de relação de consumo e fato do serviço, presente a responsabilidade 

civil objetiva do fornecedor, só não será responsabilizado quando provar 

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, II do CDC). 

Ocorre que é impossível de se cogitar da aplicação da excludente da 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro quando se está diante de 

evento caracterizado como fortuito interno, ou seja, ínsito à atividade 

negocial da empresa que permite o acesso a contas virtuais dos usuários 

cadastrados em sua plataforma digital, correndo o risco de lhes causar 

prejuízos. A saber: “Fraude em plataforma eletrônica de comércio e 

pagamento eletrônicos. Alegação de ilegitimidade passiva por exclusiva 

responsabilidade de terceiro. Defesa processual não acolhida. 2. 

Denunciação da lide. Descabimento. 3. Mérito. Alcance da regra do artigo 

14, § 3º, II, CDC, e a responsabilidade objetiva na relação de consumo. 

Hipótese de fortuito interno. 4. Manutenção da r. sentença por seus 

próprios fundamentos (artigo 46, Lei 9.099/95 e item 91 do Prov. CSM 

1670/09). Negado provimento ao recurso." (TJSP; Recurso Inominado Cível 

0000922-51.2019.8.26.0236; Relator (a): Marco Aurelio Bortolin; Órgão 

Julgador: 2ª Turma Cível; Foro Central Cível - 3.VARA CIVEL; Data do 

Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro:16/08/2019) Destarte, devem a 

requerida restituir ao autor os valores indevidamente sacados de sua 

conta, sendo abatido o valor já devolvido no montante de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Quanto ao pedido de restituição em dobro, deixo de 

concedê-lo, pois o STJ, por meio da Reclamação nº 7.247 – DF 

(2011/0268446-3) firmou o entendimento de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor imprescinde da demonstração da má-fé. No caso, não foi 

comprovada a má-fé da parte Ré, portanto a restituição deve ocorrer da 

forma simples. Todavia, incabíveis danos morais no caso em apreço. Essa 

espécie de indenização deve ser reservada para situações em que o 

prejudicado tem sofrimento real, significativo, abalo em seu dia-a-dia. 

Inobservância de cláusulas contratuais, inadimplemento, desavenças 

comerciais e situações afins não geram direito à indenização por danos 

morais. Conforme leciona Sergio Cavalieri Filho:“... só deve ser reputado 

como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo 

à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.”. (Programa da Responsabilidade Civil, 7ª ed., São Paulo: 

Atlas, 2007, pág. 80). Logo, de rigor a parcial procedência dos pedidos 

autorais. Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e com a incidência de 

correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a partir do prejuízo. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 
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específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei n. 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003090-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO CORNELIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS ESTEVAO BOTASSINE OAB - MT26040/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUNORTE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003090-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: RILDO CORNELIO GOMES 

REQUERIDO: DUNORTE VEICULOS LTDA - ME, D'LOCADORA DE 

VEICULOS E SERVIOS EIRELI - ME Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com amparo no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (sejam 

documentais, testemunhais ou periciais) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado da lide 

(Artigo 355, I, do CPC). Fundamento e decido. O Reclamante alegou na 

petição inicial que no dia 24/07/2014 comprou o veículo Palio Fire (placa 

OAX-0132) de propriedade da Reclamada D’Locadora de Veículos e 

Serviços Me junto a Reclamada Dunorte Veículos Ltda Me. Afirma que na 

data de 11/06/2019 teve seu veiculo apreendido durante a vistoria junto ao 

DETRAN em razão da adulteração do motor. Desse modo, afirma que a 

adulteração do motor do veículo é responsabilidade das Reclamadas, 

razão pela qual devem ser compelidas ao pagamento dos danos materiais 

e morais sofridos. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Em sede de contestação as Reclamadas negaram os fatos 

articulados na inicial, afirmando a ausência de nexo causal entre o fato 

ocorrido em 11/06/2019 e a venda do veiculo em 24/07/2014. Assim, 

pugnam pela improcedência da demanda. Primeiramente, consigno que, 

não obstante se trate de um direito básico conferido à pessoa de todo e 

qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova 

não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de eximir a parte 

Reclamante de sua obrigação em apresentar ao juízo provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do seu direito (Artigo 373, I, do CPC), 

motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de inversão outrora formulado na 

exordial. Após analisar as manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, todo o acervo documental produzido nos presentes autos, tenho 

que o direito não milita em favor das pretensões indenizatórias do 

Reclamante. In casu, resta incontroverso que a parte Autora adquiriu o 

veiculo das Reclamadas em 24/07/2014, conforme contrato anexado no ID 

n. 22661789. Ainda, está demonstrado nos autos que o veiculo foi 

apreendido pelo DETRAN em 11/06/2019 (ID n. 22661850) e que o veiculo 

foi submetido a pericia técnica, na qual foi constatada a adulteração do 

numero do motor por desbastamento e remarcação de caracteres. No 

entanto, entendo que as provas supracitadas não se revelaram 

suficientes para conferir credibilidade à versão inicial, ou seja, de que a 

adulteração ocorrida no motor do veiculo tenha sido realizada pelas 

Reclamadas, ou que as mesmas tivessem ciência da adulteração. Isso 

porque, para a realização da transferência de titularidade do veiculo é 

obrigatória a realização da vistoria por meio do DETRAN. Nesse sentido, 

quando o veículo foi vendido pelas Reclamadas em 24/07/2014 houve a 

realização da vistoria pelo DETRAN, oportunidade em que, com a 

aprovação, o veículo foi transferido para o nome do Reclamante, sem que 

fosse constatada qualquer irregularidade no veículo. Ainda que o 

Postulante tenha ventilado que a adulteração do motor seja anterior a 

vistoria realizada no momento da compra do veículo e que o local de 

vistoria do DETRAN tenha influenciado na aprovação, ou até mesmo que o 

fato possa ter ocorrido posteriormente em oficina que alega ser de 

propriedade de uma das Reclamadas, tenho que tais argumentos são 

vazios e totalmente desprovidos de verossimilhança. A ausência de 

provas mínimas passíveis de corroborar a versão inaugural compromete 

totalmente a segurança deste juízo para atribuir qualquer ilicitude as 

Reclamadas, não havendo a menor possibilidade de ser reconhecida a 

existência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil (tanto no tocante aos danos morais quanto aos prejuízos materiais), 

tampouco como ser reconhecida qualquer falha na prestação dos 

serviços. A meu ver, a ocorrência de adulteração da numeração do motor 

reflete uma grave falha na prestação dos serviços, entretanto, reitero que 

a suposta vítima tem a obrigação de apresentar em juízo provas mínimas 

(que vão além de meras argumentações ou um boletim de ocorrências que 

narra apenas uma versão unilateral dos fatos ocorridos) acerca dos fatos 

inerentes ao direito perseguido, o que não ocorreu nestes autos. Tenho 

plena convicção de que o Reclamante deveria ter sido mais cauteloso em 

compor o conjunto de provas relacionadas à versão inicial. Por derradeiro, 

não tendo o Reclamante logrado êxito em apresentar a este Juízo provas 

mínimas acerca dos fatos constitutivos do seu direito (violando 

flagrantemente o que resta disposto pelo artigo 373, I, do CPC), entendo 

que as pretensões indenizatórias merecem ser rejeitadas. Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012746-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GLERIAN LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012746-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DOUGLAS GLERIAN LEITE 

REQUERIDO: PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME, BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Inépcia da 

Inicial/Carência da Ação: Rejeito a preliminar de inépcia, pois sem nenhum 

esforço se vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por lógica 

conclusão. Ainda, cumpre consignar que a inicial esta devidamente 

instruída com o boleto que teria sido emitido pela 2ª Reclamada e o recibo 

que comprova o pagamento pelo Autor. Pleiteia a parte Reclamante a 
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condenação das Reclamadas no pagamento da indenização por danos 

morais e materiais. A autora afirma que realizou a compra de um veiculo 

junto a 1ª Reclamada PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI – ME, sendo o 

veiculo financiado pela 2ª Reclamada BV FINANCEIRA S/A. Alega que a 1ª 

Reclamada teria lhe informado que a 2ª Reclamada entraria em contato 

para confirmar seus dados pessoais. Argumenta que a 2ª Reclamada 

entrou em contato com o mesmo, oportunidade em que foi confirmado 

seus dados e encaminhado o boleto para pagamento do financiamento. 

Realizado o pagamento, a 2ª Reclamada continuou efetuando ligações de 

cobrança. Requer a condenação das Reclamadas ao pagamento, em 

dobro, do valor indevidamente cobrado e indenização por danos morais. 

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. As 

Reclamadas apresentaram defesa (ID n. 25385417 e n. 25667840), 

oportunidade em que, ambas alegam no mérito, a inexistência de defeito na 

prestação de seus serviços, que o documento juntado pela autora não foi 

emitido por elas e, portanto, não comprova a quitação do financiamento, 

tendo ocorrido fraude perpetrada por terceiro, o que exclui a sua 

responsabilidade. Postulam a improcedência da demanda. A Reclamante 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O contexto probatório 

demonstra que o Autor foi vítima de fraude ao receber boleto para 

pagamento do financiamento de veículo. Inicialmente, analisando o 

comprovante de pagamento (ID n. 24014950), é possível verificar que não 

consta o nome da credora BV Financeira como beneficiária, mas sim 

Renato Santana da Paz, terceiro estranha a lide. Ainda, na conversa 

colacionada no ID n. 24014785 também é possível constatar a ação 

fraudulenta no momento em que é informado pelo suposto funcionário que 

o beneficiário seria Renato Santana da Paz e não a 2ª Reclamada. Essas 

circunstâncias, por si só, deveriam ter chamado a atenção do Autor sobre 

a existência da alegada fraude. Ademais, a fraude poderia ter sido 

detectada pelo Autor, ou ao menos deveria ter lhe causado desconfiança, 

em virtude do próprio boleto fraudado constar como beneficiário a BV 

Financeira e o fraudador ter informado que o beneficiário seria uma 

terceira pessoa intitulada de acionista. Portanto, trata-se de hipótese que 

exclui a responsabilidade objetiva das Demandadas, já que não podem ser 

responsabilizadas pela falta de cautela e atenção do próprio consumidor e 

por adulteração de informações no boleto realizado por terceiros, algo que 

é realizado apenas pelo estelionatário, de forma dolosa, sem a 

participação das Rés. Nesse sentido, cabe destacar o entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA - 

AUTORA ADMITIU TER RECEBIDO LIGAÇÃO TELEFONICA DE SUPOSTO 

ATENDENTE DO RÉU E ACESSOU SITE FALSO DO BANCO E DIGITOU 

DADOS SIGILOSOS – NÃO COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DA RECLAMADA – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – 

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Alega a parte Reclamante que foi vítima de 

fraude bancária realizada por terceiros e não reconhece os pagamentos 

de boletos no valor total de R$ 12.717,98 (doze mil, setecentos e 

dezessete reais e noventa e oito centavos). Contudo, de análise dos 

autos, nota-se que a parte autora admitiu que recebeu uma ligação 

telefônica de suposto atendente da Reclamada e acessou site falso do 

banco e digitou dados sigilosos. Portanto, vê-se que restou comprovada a 

culpa exclusiva da Reclamante para a ocorrência da fraude , a qual se 

descuidou de zelar pela segurança dos dados sigilosos. Não havendo, 

portanto, em se falar em responsabilidade do Banco Réu pelo fato 

ocorrido. Sentença reformada para reconhecer a improcedência do 

p e d i d o .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( T J M T  - 

1000098-20.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 

10/07/2019). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FRAUDE NO BOLETO DE QUITAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO TENDO COMO 

BENEFICIÁRIA PESSOA DIVERSA DA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIRO QUE INVIABILIZA A RESPONSABILIZAÇÃO DA DEMANDADA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO.(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009098294, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado 

em: 10-12-2019). Por fim, não se trata de fortuito interno, pois não ocorreu 

no ambiente virtual do banco; nem em nenhuma de suas agências; nem 

por funcionário seu ou máquina ou sistema que tenha sido desenvolvido 

com falha inerente. Assim, não restando demonstrado a culpa das 

Requeridas, improcede o pleito de ressarcimento do valor pago e 

indenização por danos morais. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012820-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DE BARROS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012820-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIZETE DE BARROS 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do NCPC. É oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte Reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, pois não possui dívida 

alguma. Em contestação alega a Reclamada que a negativação ora 

discutida refere-se a dívida contraída junto a instituição demandada pela 

utilização de cartão de crédito. Apesar do não comparecimento do 

Reclamante em audiência de conciliação, julgo o processo da forma que 

ele se encontra, vez que a contestação já havia sido juntada aos autos, 

por equidade ao enunciado 90 do FONAJE. O que se depreende do caso 

em tela é que houve negativação do nome da parte Reclamante relativa a 

dívidas inadimplidas, uma vez que a requerida comprova através contrato 

devidamente assinado, a existência dos débitos entre os litigantes. O autor 

negou os débitos com a empresa requerida o que se demonstrou 

inverídico após a apresentação da defesa. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes e efetivos débitos; e regularidade não apenas do débito, 

mas também das inscrições ora discutida. Cabe registrar que o contrato 

está devidamente assinado e com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo 

próprio Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência dos débitos, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Esta ação configura verdadeira aventura 

jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a condenação 

da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da parte reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, na sua ânsia 

de auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 
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aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus débitos e 

agora, após comprovado que está litigando de má-fé, tem a desfaçatez de 

simplesmente não comparecer a audiência de conciliação, com o objetivo 

de arquivamento dos autos por contumácia, uma vez que não apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Ora, comprovado a existência do 

débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não há o que se falar 

em extinção do feito, vez que não justificou sua ausência no referido ato, 

devendo esta responder pelo ilícito processual, aplicando ao caso, por 

equidade, o disposto no Enunciado 90 do FONAJE. ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Restando claro que o débito inequivocamente existe, 

não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. 

Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou os débitos que detinha perante 

a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento do seu nome aos 

cadastros de consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 

487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. 

Condeno a parte Reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei n. 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009152-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR CRISTOVAO BARBACOVI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009152-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - 

ME REQUERIDO: CLAUDIONOR CRISTOVAO BARBACOVI Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que 

aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a 

todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação de Cobrança em face do Reclamado, ao argumento de que o mesmo 

teria realizado a matricula do filho junto a Reclamante, tendo ficado com um 

débito no valor de R$ 8.536,67 (oito mil quinhentos e trinta e seis reais e 

sessenta e sete centavos), referente as mensalidades do ano de 2018 e 

material escolar. O reclamado, mesmo devidamente intimado em audiência 

(ID n. 24697798) deixou apresentar defesa no prazo legal. Pois bem. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Isto porque, a ausência de 

apresentação de defesa válida no prazo legal, impõe a aplicação das 

normas previstas no art. 344 do Código de Processo Civil, que aduz: Art. 

344-CPC. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Nesse sentido, ante a ausência de defesa nos autos, entendo pela 

DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no presente caso opera todos os 

seus efeitos. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia da ré, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente, por meio 

do contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado 

pelo réu, que comprova a existência de relação jurídica entre as partes 

restando clarividente o fato constitutivo do direito do autor, exigido pelo 

artigo 373, I do CPC. Do mesmo modo, entendo que, não tendo o 

Reclamado apresentado defesa e comprovante de pagamento das 

mensalidades escolares do ano de 2018 sub judice, presume-se o seu 

inadimplemento. Portanto, da análise detida dos autos, verifiquei a 

ocorrência de ato ilícito indenizável, vez que comprovado pelo reclamante 

o direito de credor da quantia de R$ 7.113,89 (sete mil, cento e treze reais 

e oitenta e nove centavos), sem a incidência dos honorários advocatícios 

no valor de R$ 1.422,78 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e 

setenta e oito centavos) constante na planilha de calculo. Isso porque, é 

cediço que a cobrança a título de honorários advocatícios prevista em 

contrato por si só não se reputa abusiva, contudo, somente se justifica 

quando há comprovação dos serviços de cobrança efetuados pelo 

advogado na esfera extrajudicial, o que nitidamente não restou 

comprovado nos autos. Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para 

CONDENAR o Requerido a pagar a reclamante o valor de R$ 7.113,89 

(sete mil, cento e treze reais e oitenta e nove centavos), referente as 

mensalidades escolares não adimplidas e discutidas na presente ação, 

acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, e correção monetária pelo 

INPC, ambos a partir da data da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 
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apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011704-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011704-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS SOUZA COSTA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste 

sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à 

parte Autora. A parte Autora não apresentou impugnação à contestação. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, muito menos 

gravação das solicitações de serviços e reparos na linha telefônica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. Além do mais, muito embora a parte Reclamada alegue fato de 

terceiro, não há como se eximir de sua responsabilidade, pois as 

circunstâncias que evidenciam o risco, sempre presente, de contratação 

em nome de outrem exigem das empresas e seus prepostos redobrada 

cautela tanto na análise da documentação, quanto na verificação de seus 

dados pessoais e cadastrais. A inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido 

na prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção 

de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante 

de restrição apresentado pela consumidora no ID nº 23350563 NÃO 

PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o 

comprovante apresentado pela Demandante não foi emitido diretamente 

nos órgãos de proteção ao crédito e, mesmo intimado, o Autor não juntou 

o extrato oficial, razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade por não ser o extrato oficial e, desse modo, não ser 

possível verificar a existência de apontamentos adicionais para a correta 

analise da aplicação ou não da Sumula 385 do STJ. Reitero que o 

Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, pois apesar de intimado não 

acostou aos autos, motivo pela qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário 

seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido 

neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012661-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012661-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDILAINE FERREIRA DE 

CAMPOS SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Revisional desfavor da Reclamada, 

ao argumento de que contratou um empréstimo junto a Reclamada, porém, 

posteriormente teria realizado um empréstimo por meio do caixa eletrônico, 

todavia, afirma que não tinha o conhecimento de que o empréstimo quitaria 

o anterior. Desse modo, alega não concordar com o valor das parcelas do 

novo empréstimo, razão pela qual requer a revisão dos juros, para que 

seja reduzida o valor das parcelas de R$ 248,11 (duzentos e quarenta e 

oito reais e onze centavos) para R$ 184,94 (cento e oitenta e quatro reais 

e noventa e quatro centavos), bem como a condenação da Reclamada em 

danos morais. Assim, diante disto, entendo a indispensabilidade da 

realização de prova pericial contábil, destinada a apurar se os juros 

efetivos constantes no contrato são abusivos ou não, bem como se de 

fato é juros aplicado nas parcelas do empréstimo. Além disso, para calculo 

dos juros aplicado, se faz necessário a utilização de ferramentas hábeis 

para apurar a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição 

financeira, posto que deve ser levado em consideração todos encargos 

contratuais incidentes no negócio. Fato este que evidencia a complexidade 

da matéria discutida no processo, circunstância que torna os Juizados 

Especiais absolutamente incompetentes para processar e julgar o feito. 

Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados 

Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º. da lei 

9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento 

alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando que, 

aquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, estariam subtraídas ao seu alcance. A indispensável 

ampliação do conhecimento necessário ao pleno esclarecimento da 

questão litigiosa, jungida aos supostos abusos contratuais, exige que se 

coloque à disposição das partes meios de provas inadmissíveis em sede 

dos Juizados Especiais, de modo que deve o litígio ser apresentado e 

decidido perante a Justiça Comum. Nesse sentido é a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO – REVISÃO DE JUROS BANCÁRIO - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. Se para apurar o montante devido, na forma 

defendida pelo autor, há necessidade de realizar perícia contábil e planilha 

de cálculo apresentada foi elaborada de forma unilateral, emerge a 

complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial. Processo 

julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 

267, inciso IV, do Código de Processo Civil. (Recurso Inominado n. 

007.2010.004.275-8, Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos, Data do 

Julgamento 08 de julho de 2014) Assim sendo, reconheço a incompetência 

do Juizado Especial, de oficio, em razão da complexidade da causa, para 

JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para homologação. Homologado, intimem-se as 

par tes .  Fab iana Menezes  de  Carva lho  Ju íza  Le iga 

__________________________________________________ Vistos etc. 

I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006144-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006144-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDERSON MOURA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A 

parte Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor da Reclamada, 

sob o fundamento de ter contratado cartão de crédito para desconto em 

folha de pagamento. Afirma que apesar da contratação não recebeu o 

cartão, muito menos o desbloqueou ou utilizou, porém foi creditado em sua 

conta corrente o valor de R$ 9.435,00 (nove mil e quatrocentos e trinta e 

cinco reais), bem como está sendo descontado de sua folha de 

pagamento o valor de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais). 

Desse modo, punga pelo cancelamento dos descontos e recebimento da 

indenização por danos morais e materiais. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. 

No caso em comento, a Reclamada pugna pela legitimidade dos descontos, 

juntando aos o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado e 

autorização de saque (ID n. 24274819), estando o contrato assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento 

pessoal) e termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Afirma ainda a 

empresa Reclamada que além do autor ter realizado a autorização de 

saque, o valor foi creditado em sua conta corrente, conforme TED 

anexado no ID n. 24274818, sendo legitimo os descontos realizados em 

folha de pagamento. Deste modo, pugna pela improcedência da demanda. 

Cumpre consignar que houve apresentação de impugnação à 

Contestação. Da analise dos documentos colacionados aos autos, resta 

incontroverso a contratação do cartão de crédito consignado. Por outro 

lado, muito embora a parte Autora alegue que não realizou o saque ou 

autorizou o mesmo, a empresa Reclamada acostou a solicitação de saque 

no valor de R$ 9.435,00 (nove mil e quatrocentos e trinta e cinco reais), 

sendo que o Autor confirma o recebimento desse valor em sua conta 

corrente. Ainda, apesar do Autor alegar que não solicitou o saque e que 

os descontos são indevidos, não comprovou que restituiu o valor 

creditado em sua conta para a Reclamada, muito menos comprovou que 

não tenha utilizado o referido valor. Logo, entendo que seus pedidos são 

improcedentes. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações de não realização de saque por 

meio do cartão de crédito por parte do Reclamante. Uma vez entendendo 

pela contratação do cartão de crédito e a intenção de manter a relação 

jurídica, bem como inexistência de provas quanto a devolução do valor ou 

da não utilização, entendo pela inexistência de ilicitude nos descontos na 

folha de pagamento do Reclamante, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com efeito, 

sendo legítimo os descontos em folha de pagamento, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais e materiais por parte da Reclamante. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 
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parte Reclamante, ante a comprovada adesão ao cartão de crédito, e, via 

de consequência, licitude dos descontos diretamente na folha de 

pagamento. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011343-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011343-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUSCINEIA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Valor da causa: o valor atribuído 

à causa (R$ 2.000,00) pela Reclamante não condiz com o proveito 

econômico pretendido pela mesma, vez que sugere a condenação da 

reclamada ao pagamento dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Logo, com amparo no que preconiza o artigo 292, §3º do CPC/2015, 

retifico o valor da causa para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Litispendência: rejeito a preliminar de litispendência por não verificar a 

reprodução entre as ações, vez que nos autos da ação 

1011348-48.2019.8.11.0002 a parte reclamante alega desconhecer os 

débito referentes ao ano de 2016, ao passo em que a presente ação 

versa sobre débitos do ano de 2017. Conexão: Rejeito a preliminar de 

conexão por não vislumbrar identidade do pedido ou a causa de pedir, vez 

que os valores dos débitos e documento de origem diferem. Mérito. A 

parte reclamante pretende ver a reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros do SPC. A parte reclamante alega que não reconhece os débitos 

que deram lastro ao registro das restrições comerciais, vez que 

desconhece tais contratos, pois não se utilizou dos serviços da empresa 

Ré. A parte reclamada na sua contestação afirma que o débito existe, 

decorrendo de legitima contratação e que o encaminhamento dos dados 

cadastrais da parte reclamante aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. E a parte reclamada 

está com razão, como se vê dos documentos anexados com a 

contestação, comprovando a contratação e o débito (instrumento de 

confissão de divida, parcelamento de débito, documento pessoal 

apresentado no ato e histórico de contas). Ainda, cabe ressaltar que o 

contrato apresentado pela reclamada esta devidamente assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento 

pessoal). Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Esta ação configura 

verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser 

premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos 

de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte 

reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, tem a desfaçatez de comparecer no feito e 

simplesmente requerer a desistência do mesmo. Ora, comprovado a 

existência do débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não há 

o que se falar em desistência do feito, devendo esta responder pelo ilícito 

processual. Sobre a matéria, o FONAJE editou o Enunciado 90: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou os 

débitos que detinha perante a parte reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do seu nome aos cadastros de consumidores 

inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Ainda, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Por fim, com amparo no artigo 292, §3º do CPC/2015, retifico o 

valor outrora atribuído à causa para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015949-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FELICIANA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015949-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDNA FELICIANA DE BARROS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 781 de 812



REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato 

e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, 

do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes 

os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo 

qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Requerente o 

refaturamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2019. 

Alegou que em contato com a Reclamada foi informada que a fatura em 

questão era referente a acerto de faturamento do mês anterior, no qual 

ocorreu a leitura pela média, pois o vidro do relógio estava embaçado. 

Desse modo o Autor não concorda com as alegações da Reclamada e 

pugna, liminarmente, pela não interrupção do fornecimento de energia 

elétrica e, no mérito, pelo refaturamento da fatura referente a 

outubro/2019 e condenação da Reclamada em danos morais. A liminar foi 

deferida no ID n. 26087774. A parte Reclamante acostou aos autos a 

fatura do mês de novembro/2019, insurgindo-se também quanto ao valor 

cobrado e pugnando pela suspensão da cobrança. Tentada conciliação, 

esta restou infrutífera. A parte Requerida, por sua vez, apresentou 

contestação alegando em síntese, que a fatura questionada nos autos foi 

gerada com base na lídima leitura registrada no medidor da unidade 

consumidora do Requerente, não havendo que falar em ilegalidade e/ou 

abusividade na cobrança. Todavia, tal alegação não merece proceder. A 

análise da documentação que instrui os autos permite constatar que 

houve cobrança de consumo de energia elétrica que destoa do valor 

médio de consumo devidamente comprovado, mesmo que tal fato seja em 

razão da apuração no mês anterior pela média de consumo. A Reclamada, 

a título de argumentação para rebater as alegações da parte Reclamante, 

aduz que as faturas foram geradas com base na leitura registrada, no 

mês de outubro, em razão do ter havido no mês de setembro a apuração 

pela média. Neste sentido, a parte Requerida nada mais faz do que, 

tentando convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validar a sua 

própria medição, o que retrata senão ato integralmente unilateral que não 

tem a propriedade de convencer. Noutras palavras, a Reclamada não 

ultrapassa o campo das meras alegações, pois não trouxe aos autos a 

comprovação do alegado. Assim, a discrepância da quantidade de energia 

elétrica faturada nos meses de outubro/2019 e novembro/2019, em 

comparação com os meses anteriores, bem como com o mês posterior 

(dezembro) em que registrou um consumo condizente com a média do 

Autor, sendo que, inclusive, o valor cobrado destoa do consumo apurado 

no mesmo período do ano de 2018, deixam aflorar as inconsistências no 

agir da Reclamada, traduzindo-se em conduta abusiva, porque se 

constituem em exigência de valores que advieram de procedimentos 

realizados ao arrepio da forma prescrita na legislação de regência, o que 

ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança quanto à 

possibilidade de ter suspenso um serviço público essencial, como se 

qualifica a energia elétrica. Com relação ao pedido de revisão da fatura, 

ora questionada, da análise da documentação que instrui os autos permite 

constatar que houve cobrança de valor que não encontra justificativa 

plausível à vista do histórico de consumo da parte Reclamante. A empresa 

Reclamada argumenta que os valores cobrados estão de acordo com as 

normas que regem a espécie, além de que pelo fato de ser uma 

concessionária, sua atuação é regulada por lei e pelos atos normativos do 

Poder Concedente, os quais devem ser estritamente cumpridos por seus 

agentes na prestação dos serviços inerentes à concessão. Em se 

tratando de relação de consumo, e alegando a parte Autora que não 

consumiu a energia apontada pela concessionária, caberia à Reclamada 

comprovar o ocorrido, mediante a observância do devido processo legal. 

Isto porque em tais situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional 

que justifica a inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON 

NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da 

prova pode ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor 

for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses 

são alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na 

norma ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade 

econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do 

ônus de provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo 

Civil Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte da Reclamante que teria dado ensejo ao 

aumento do consumo nos meses questionados, incumbência que, 

repita-se, cabia à Concessionária, há que se concluir que o medidor de 

consumo estava com defeito e não refletia com exatidão o quanto utilizado 

pela parte Autora, devendo ser revisada a cobrança dos débitos em 

questão, mesmo que no mês anterior tenha ocorrido a leitura pela média. 

No caso, a concessionária não trouxe provas de qualquer irregularidade 

da medição do consumo na unidade consumidora de responsabilidade da 

reclamante no meses indicados. Nessa toada, o entendimento majoritário 

da jurisprudência é no sentido de que em não havendo culpa comprovada 

do usuário, imperiosa se mostra a revisão das faturas. Assim, vale 

transcrever: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0040199-36.2015.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA 

ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO 

CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos 

valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com 

a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela 

concessionária a ausência de irregularidade no medidor de leitura. 

Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos morais de 

forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) Nessa esteira, 

impositiva a declaração de inexigibilidade pretendida, bem como a 

determinação de faturamento das faturas dos meses de outubro e 

novembro de 2019 pela média dos meses anteriores. Pleiteia o requerente 

a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Não há dúvida de que a conduta da requerida, provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente tentou solucionar a questão 

administrativamente, conforme numero de protocolo informado, porém sem 

sucesso. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, razão pela qual entendo como justa e razoável o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, 

I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos iniciais, para: 1. Confirmar a liminar deferida no ID n. 26087774; 2. 

Determinar que a empresa Reclamada proceda ao imediato refaturamento 

das faturas referente aos meses de outubro e novembro de 2019 no 

percentual da média consumida nos últimos 3 meses anteriores ao 

aumento da unidade consumidora e da apuração pela média (julho, agosto 

e setembro de 2019), e; 2. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos contados a partir da sentença. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, ao qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 
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m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015452-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEONICE FERREIRA DE 

ASSIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Alega a parte Reclamante em sua exordial que é titular da Unidade 

Consumidora nº 6/384448-7. Afirma que em janeiro de 2019 foi deixado em 

sua porta um termo de inspeção, todavia não foi cientificada da vistoria e 

discorda das faturas geradas no valor total de R$ 1.956,84 (um mil, 

novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), 

decorrentes da vistoria realizada. Desse modo, pugna pela declaração de 

inexistência dos débitos mencionados e devolução do valor pago, bem 

como a condenação da reclamada ao pagamento da indenização por 

danos morais. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. A Reclamada apresentou defesa, na qual alega que o valor 

cobrado trata-se de uma diferença de consumo apurada em decorrência 

de irregularidades encontradas na unidade consumidora. Afirma ainda, 

que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas tão 

somente a regularização da instalação do medidor. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte Reclamante. Pois bem. O ato da parte requerida de 

cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, 

sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a 

cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal 

irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entrementes, para que tal cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

verificação da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora, além de seguir todo o procedimento determinado 

pela ANEEL. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor 

importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico pátrio. 

No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da 

cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em 

medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo em seu artigo 137. Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. A par dessas premissas, tenho 

que a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a 

embasar a cobrança no valor total de R$ 1.956,84 (um mil, novecentos e 

cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), mormente porque que 

ela sequer mencionou, na contestação, a existência de procedimento 

bilateral regular apto a apurar o não faturamento. Assim, no presente 

caso, além do termo de inspeção e ocorrência, a Reclamada não traz 

qualquer prova de que processo tramitou com o pleno conhecimento do 

consumidor, situação em que fragiliza consubstancialmente a prova da 

irregularidade noticiada pela concessionária, pois está desacompanhada 

de documentos que comprovem a apuração do valor supostamente 

recuperado. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da 

concessionária Reclamada, sendo certo que a verificação unilateral de 

irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, constituir 

obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria 

existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0000840-96.2015.8.11.0003 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A 

DIFERENÇA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS 

DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA 

ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único). (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da concessionária 

de energia elétrica, ora Reclamada, se pautou nos limites das normas que 

regem a espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, 

tanto no que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, 

quanto à apuração final do quantum do débito. Ademais, cabe destacar 

que muito embora a empresa Reclamada alegue que o débito é decorrente 

da recuperação de consumo, observo que após a realização da vistoria e 

regularização do suposto desvio em 16/01/2019, a unidade consumidora 

permaneceu registrando consumo baixo, conforme consta no histórico 

apresentado pela própria Reclamada (ID n. 27065204). Por conseguinte, 

vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a acerto de 

faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho medidor da 

energia, por si só, não pode imputar presunção de subfaturamento, em 

prejuízo da unidade consumidora. A respeito: ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO 

CONSUMIDOR - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. Configura dano moral a realização de cobrança indevida e a 
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interrupção da prestação do serviço, se não houver prova de que a 

irregularidade no medidor de energia foi praticada pelo consumidor, para 

impedir a correta aferição do uso. Mostra-se razoável majorar o valor dos 

danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso, 

observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do 

ofendido. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Trata-se 

de falha na prestação de serviço que sujeita a reclamada à 

responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC). Por conseguinte, os débitos 

em questão devem ser declarados inexistentes pelos fatos já expostos, 

bem como a Reclamante deve ser ressarcidas pelos valores pagos, haja 

vista estar comprovado nos autos o pagamento das faturas indevidas (ID 

n. 25243085). Pleiteia o requerente a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Não há dúvida de que a 

conduta da requerida, provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, em razão da 

cobrança indevida, bem como por ter tido o seu fornecimento suspenso, 

pois conforme consta na fatura anexada no ID n. 25243082 o autor arcou 

com as custas da religação. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, razão pela qual entendo como justa e razoável o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, 

para: 1. Declarar inexistente os débitos no valor total de R$ 1.956,84 (um 

mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), 

referente a recuperação de consumo apurado em janeiro de 2019; 2. 

Condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 1.956,84 

(um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), 

referente as faturas pagas indevidamente. Devendo os pagamentos 

realizados serem restituídos com correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir dos 

respectivos pagamentos, e; 3. Condenar a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ambos a 

partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013088-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE CARLOS SILVA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela 

parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil 

da empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente ficha cadastral e o termo de 

ocorrência e inspeção, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto, pois não consta qualquer assinatura no termo 

apresentado. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora no ID nº 24163149 NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 
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efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), ou seja, o extrato apresentado na exordial demonstra apenas a 

data de vencimento do débito. Reitero que o Reclamante não se dignou em 

obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, pois apesar de intimado não acostou aos autos (O 

QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA 

EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), motivo pela qual, 

a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a 

data de inclusão da restrição aqui discutida. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016951-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016951-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARINEIA DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na prática 

de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora tanto no ID nº 25912231 NÃO 

PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o 

comprovante apresentado pela Demandante sequer demonstra qual a data 

exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, 

inviabilizaria a correta liquidação da sentença), ou seja, o extrato 

apresentado na exordial demonstra apenas a data de vencimento do 

débito. Reitero que o Reclamante não se dignou em obter um documento 

idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito (O 

QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA 

EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), motivo pela qual, 

a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a 

data de inclusão da restrição aqui discutida. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 
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nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016081-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL SOMBRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016081-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ GABRIEL SOMBRA DE 

ASSIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos telas sistêmicas, relatório de chamadas e gravação de 

áudio (ID n. 27636587 e 27636586) oriunda de contato telefônico feito pela 

Reclamada junto à parte Reclamante. Na citada ligação fica evidente o 

motivo da ligação realizada, que era o de oferta de plano telefônico, o qual 

o Reclamante consentiu em contratar, confirmando todos os seus dados 

pessoais. A Reclamante apesentou impugnação à contestação, 

oportunidade em que pugnou pela extinção da ação em virtude da 

necessidade de pericia no áudio apresentado. Pois bem. Analisando as 

provas produzidas, entendo não haver qualquer ilícito praticado por parte 

da empresa Reclamada, pois na gravação apresentada a reclamante 

consentiu com a adesão do plano, oportunidade em que confirmou seu 

nome completo e CPF, bem como informou o nome completo da sua 

genitora e sua data de nascimento. Destaco que tais informações foram 

prestadas de forma clara e sem interrupção, circunstância que evidencia 

que era o autor quem estava contratando o mencionado plano, não sendo, 

deste modo, necessária a realização de perícia. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE 

LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício do 

procurador da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014938-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014938-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAQUELINE DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por restrição comercial indevida. Alega a parte reclamante 

que não tem nenhum débito com a parte reclamada, não havendo nenhuma 

justificativa para manutenção de restrição interna em seu nome e CPF. 

Pois bem. Pelos documentos anexados aos autos, não há prova segura da 

quantidade de restrições comercias registradas no nome e CPF da parte 

reclamante, tendo em vista que apenas foi juntado print de páginas 

eletrônicas de site de órgãos de restrição ao crédito, e faturas de 

consumo, que não servem como prova de restrição comercial, haja vista 

que não há como auferir, com certeza, a quantidade de restrições 

comerciais registradas no nome e CPF da parte reclamante. Isso porque, 

instada a juntar comprovante/extrato completo unificado emitido no balcão 

(papelete de cor amarelada) dos órgãos de restrição ao crédito a parte 

autora quedou-se inerte. A obrigação de juntar extratos idôneos, 

comprovando a totalidade de restrições registradas no nome e CPF da 

parte reclamante, é o mínimo que se exige do consumidor. No que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, o que 

não foi feito, de maneira que a improcedência se impõe. Neste caso, o 

reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O 

elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no 

mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente 

protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente porque 

produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas 

a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da 

culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, 

de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ... (Min. Luis Felipe Salomão).» 

( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. 

Dano moral. Responsabilidade civil. Seguro. Ação de cobrança. Autor 

aposentado pelo INSS. Negativa da seguradora a reconhecer a 

incapacidade do segurado. Cabimento. Prova frágil para respaldar a 

recusa do pagamento. Inexistência de violação dos direitos à honra e 

dignidade, assegurados pela Constituição Federal. Inocorrência de dano 

moral indenizável. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP - (34ª 

CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 2012 - Adamantina - Rel.: 

Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade - J. em 06/08/2012 - Doc. 

LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008485-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEDMA KAROLINA DE ARRUDA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008485-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KEDMA KAROLINA DE 

ARRUDA MACIEL REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “cadastro de revendedor autônomo” (ID 26714460), estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade das 

assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria parte Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Bem como os pedidos 

realizadores pela autora. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela 

licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da contestação. Condeno ainda a parte 
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Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010948-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010948-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: POLIANA DE OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “cadastro de revendedor autônomo” (ID 26769378), estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade das 

assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria parte Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Bem como os pedidos 

realizadores pela autora. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela 

licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da contestação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011809-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011809-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANE OLIVEIRA DE JESUS 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante em desfavor da 

Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Tentada a 

conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada apresentou 

Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os débitos objeto 

da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, razão porque 

a negativação revela apenas o exercício regular do direito. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos “cadastro 

de revendedor autônomo” (ID 27135241), estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade das assinaturas ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pela própria parte 

Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Bem como os pedidos 

realizadores pela autora. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela 
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licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da contestação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015954-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARCIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015954-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO MARCIANO 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte Reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito que aduz desconhecer sua origem, posto que afirma não possuir 

débito a ponto de justificar a restrição. Ao final o Requerente pugnou pela 

declaração de inexistência do débito, além da condenação da Requerida a 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto 

de indeferimento da inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar 

de devidamente intimada (ID n. 25663087) para juntar comprovante de 

endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de 

água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, sob pena de indeferimento da inicial, 

quedou-se inerte. Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017136-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NUNES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017136-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELA NUNES ROCHA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Visto etc. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Tentada a conciliação, esta restou 

inexitosa. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo legal, 

afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda decorrem de 

lídima e hígida relação contratual, razão porque a negativação revela 

apenas o exercício regular do direito. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, circunstâncias 

e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à 

parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos “contrato” (ID 27590428), 

estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

das assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados 

pela própria parte Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Bem como os 

pedidos realizadores pela autora. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo 

pela licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos 

do art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Condeno ainda a parte Reclamante 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 
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fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Visto, etc. I. Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015485-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL ANTONIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015485-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WENDELL ANTONIO DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado com a 

inicial. Sustenta que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção 

ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência da parte Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora, alega em 

suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da 

culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou 

de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado da Reclamante, entendo como 

irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do 

Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover 

o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o 

irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão 

indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a 

guarida deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no 

comprovante de restrição, juntado com a inicial, O RECLAMANTE POSSUI 

OUTRAS RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO 

DEBATIDAS NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um 

julgado contemplado pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores 

em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a 

Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 

87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com amparo em toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que 

pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma 

anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado 

abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, 

devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015447-61.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RAMOS JULIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015447-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILBERTO RAMOS JULIAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num. 27095996 - Estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com documento pessoal. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da 

contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006902-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006902-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAURIANE CRISTINA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, 

destaco que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes 

autos, não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, conforme art. 355, inc. I, do CPC. A Reclamada 

articulou preliminar de prescrição, pugnando pela aplicação do prazo 

trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. Ocorre que, em se tratando de 

relação de consumo, deve ser aplicado ao presente caso o artigo 27 do 

CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo 

prescricional de cinco anos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Indefiro as demais preliminares arguidas por entender estarem presentes 

os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo 

qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a Reclamante a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que a Reclamante assumia seus débitos, 

todavia, passados três anos questiona a existência dos mesmos. Neste 

sentido, aduz a inexistência de danos indenizáveis. A parte Autora 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação e/ou do débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da 

presente demanda. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido 

pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) 

almejada pelo Autor não reivindica a guarida deste juízo. Consoante pode 

ser facilmente verificado no comprovante de restrição anexo ao ID nº 

24288732, O RECLAMANTE POSSUI DOIS APONTAMENTOS RESTRITIVOS 

PREEXISTENTES AOS QUE ESTÃO SENDO DEBATIDOS NESTA LIDE, o 

qual foram efetivados a pedido dos credores: “America Jeans” em 

06/03/2016 e “Magazine Vitoria” em 25/03/2016. No tocante aos 

apontamentos mencionados, consigna-se que a parte Reclamante não 

comprovou serem indevidos ou que sua legitimidade esteja sendo 

questionada judicialmente. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” (Destaquei). Com amparo em toda a fundamentação 

exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito 
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praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação 

preexistente legítima em seu nome afasta completamente o alegado abalo 

moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido 

neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016141-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TARDELLY PINTEL CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016141-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TARDELLY PINTEL CORREA 

DE MORAES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte Reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito que aduz desconhecer sua origem, posto que afirma não possuir 

débito a ponto de justificar a restrição. Ao final o Requerente pugnou pela 

declaração de inexistência do débito, além da condenação da Requerida a 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto 

de indeferimento da inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar 

de devidamente intimada (ID n. 25663058) para juntar comprovante de 

endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de 

água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, sob pena de indeferimento da inicial, 

quedou-se inerte. Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009321-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009321-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JORGE LUIZ DE CAMPOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro que a Reclamada 

apesar de ter sido devidamente intimada (ID n. 23369508), não 

compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação, 

motivo pelo qual opino pela decretação da revelia, consoante o art. 20 da 

Lei 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da Reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a parte 

Reclamante a declaração de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, o Autor juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do nome do seu nome pela Reclamada. Com efeito, cabia à 

Reclamada rechaçar especificamente os pontos aduzidos na inicial, 

entretanto, novamente quedou-se revel, pois deixou de apresentar 

Contestação. A revelia eleva a versão factual trazida pelo Reclamante a 

foros de verdade formal ou processual e, repito, não resultando da 

convicção deste julgador o contrário, dou por certo que houve ação 

culposa por parte da Reclamada, que resultou na indevida inclusão do 

nome e CPF do Demandante nos órgãos de restrição de crédito, 

comprovado no ID n. 22539765, de modo que não restam dúvidas sobre a 
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plausibilidade do direito reclamado. Nesse sentido, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrando do Reclamante, entendo que a Ré incidiu em responsabilidade 

civil, notadamente pelo ato ilícito que praticou, devendo, portanto, ser 

aplicado à espécie os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil, além 

do artigo 14 do Código de Defensa do Consumidor, a qual, por sua vez, 

deve ser compelida não só em promover o cancelamento da dívida que 

subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica 

no cancelamento da anotação efetivada em face do consumidor), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos. No que 

concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável 

relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos 

do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato do Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

do mesmo, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem 

como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a 

Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

favor do Reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (25/07/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017258-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUCIANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Retificação do Polo Passivo: A reclamada pleiteia a 

retificação dos dados do processo para que passe a constar como 

reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

IPANEMA VI - NP, por ser a razão social correta da empresa que deu 

causa a negativação. Acolho o pedido e determino a retificação do polo 

passivo no cadastro do Pje. A parte Reclamante ajuizou a presente ação 

em desfavor da Reclamada, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito. 

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. 

Por ocasião da Contestação, a reclamada alega que a dívida cobrada é 

originada de contrato inadimplido junto e empresa VIA VAREJO S/A, a qual 

cedeu o crédito para a empresa Promovida (ausência de responsabilidade 

civil). Por fim, pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais. Importante 

registrar que incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso 

em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o contrato de venda financiada e termo de cessão (ID n. 27802259 e 

n. 27802259), estando o contrato devidamente assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante, bem como com o termo de 

audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário pericia 

por expert da área grafotécnica. A parte Reclamante apresentou 

impugnação à contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de débito por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 
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existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Até mesmo porque, conquanto 

a parte autora informe que não possui débitos junto a Reclamada, uma vez 

comprovado o vinculo jurídico, cabe a parte Reclamante comprovar o 

pagamento de seus débitos, seja junto a empresa cedente ou junto a 

Reclamada, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, muito embora a 

parte Autora alegue que a inscrição foi ilegal, uma vez que seria posterior 

ao termo de cessão, seus argumentos também não prosperam, pois o 

crédito foi cedido para a Reclamada em 22/10/2018 e o nome da Autora 

apenas foi negativado em 19/02/2019 em decorrência de um débito 

vencido em 18/05/2017. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016444-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE BRUNA COUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016444-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KAROLAINE BRUNA COUTO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação 

do nome da parte Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte 

Requerida anexou nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do 

serviço da reclamada, comprovando assim a existência de relação 

contratual e de débitos pendentes, validando e amparando o débito 

apontado na restrição creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo Requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Dispositivo: 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data da contestação e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016408-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016408-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRA DA FONSECA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 
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serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num.27864089 - Estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com documento pessoal. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da 

contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013629-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013629-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KEILA APARECIDA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por restrição comercial indevida. Alega a 

parte reclamante que não tem nenhum débito com a parte reclamada, não 

havendo nenhuma justificativa para manutenção de restrição interna em 

seu nome e CPF. Pois bem. Pelos documentos anexados aos autos, não 

há prova segura da quantidade de restrições comercias registradas no 

nome e CPF da parte reclamante, tendo em vista que apenas foi juntado 

print de páginas eletrônicas de site de órgãos de restrição ao crédito, e 

faturas de consumo, que não servem como prova de restrição comercial, 

haja vista que não há como auferir, com certeza, a quantidade de 

restrições comerciais registradas no nome e CPF da parte reclamante. 

Isso porque, instada a juntar comprovante/extrato completo unificado 

emitido no balcão (papelete de cor amarelada) dos órgãos de restrição ao 

crédito a parte autora quedou-se inerte. A obrigação de juntar extratos 

idôneos, comprovando a totalidade de restrições registradas no nome e 

CPF da parte reclamante, é o mínimo que se exige do consumidor. No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, o que 

não foi feito, de maneira que a improcedência se impõe. Neste caso, o 

reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O 

elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no 

mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente 

protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente porque 

produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas 

a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da 

culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, 

de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ... (Min. Luis Felipe Salomão).» 

( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. 

Dano moral. Responsabilidade civil. Seguro. Ação de cobrança. Autor 

aposentado pelo INSS. Negativa da seguradora a reconhecer a 

incapacidade do segurado. Cabimento. Prova frágil para respaldar a 

recusa do pagamento. Inexistência de violação dos direitos à honra e 

dignidade, assegurados pela Constituição Federal. Inocorrência de dano 

moral indenizável. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP - (34ª 

CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 2012 - Adamantina - Rel.: 

Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade - J. em 06/08/2012 - Doc. 

LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017291-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017291-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDUARDO DIAS SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014670-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LOPES DAROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014670-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDER LOPES DAROS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver 

a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por restrição comercial indevida. Alega a 

parte reclamante que não tem nenhum débito com a parte reclamada, não 

havendo nenhuma justificativa para manutenção de restrição interna em 

seu nome e CPF. Pois bem. Pelos documentos anexados aos autos, não 

há prova segura da quantidade de restrições comercias registradas no 

nome e CPF da parte reclamante, tendo em vista que apenas foi juntado 

print de páginas eletrônicas de site de órgãos de restrição ao crédito, e 

faturas de consumo, que não servem como prova de restrição comercial, 

haja vista que não há como auferir, com certeza, a quantidade de 

restrições comerciais registradas no nome e CPF da parte reclamante. 

Isso porque, instada a juntar comprovante/extrato completo unificado 

emitido no balcão (papelete de cor amarelada) dos órgãos de restrição ao 

crédito a parte autora quedou-se inerte. A obrigação de juntar extratos 

idôneos, comprovando a totalidade de restrições registradas no nome e 

CPF da parte reclamante, é o mínimo que se exige do consumidor. No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, o que 

não foi feito, de maneira que a improcedência se impõe. Neste caso, o 

reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O 

elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no 

mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente 

protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente porque 

produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas 

a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da 

culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, 

de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ... (Min. Luis Felipe Salomão).» 

( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. 

Dano moral. Responsabilidade civil. Seguro. Ação de cobrança. Autor 

aposentado pelo INSS. Negativa da seguradora a reconhecer a 

incapacidade do segurado. Cabimento. Prova frágil para respaldar a 

recusa do pagamento. Inexistência de violação dos direitos à honra e 

dignidade, assegurados pela Constituição Federal. Inocorrência de dano 

moral indenizável. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP - (34ª 

CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 2012 - Adamantina - Rel.: 

Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade - J. em 06/08/2012 - Doc. 

LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009029-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

THALLES DANTAS ROMAO (EXECUTADO)

PATRICIA PEDREIRA GONDIM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012319-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYECICA WALERIANA DA SILVA LEMES LOPES (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014869-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR CORREA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28220485 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011980-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se nos autos quanto a petição da requerida de ID. 28216718 

VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009836-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA GOMES EVANGELISTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 
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ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009955-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMILITINA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012878-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO SANTANA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006522-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 
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advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006697-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BATISTA CORREA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005306-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA JUSTINO RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010258-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (REU)

RODRIGO SANTIAGO FRISON (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 
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advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000749-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DERECK VIEIRA DE ALMEIDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006970-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA DE JESUS PORTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 516390 Nr: 22482-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO MUNERATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARIA BOTAN - 

OAB:16.904/PR, PARROANA KARINY MEDINA NOGUEIRA LIMA - 

OAB:87.286/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 Vistos.

1. NIVALDO MUNERATTO, qualificado nos autos, opôs os presentes 

Embargos à Execução, em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A, 

também qualificado nos autos.

 2. Aportou aos autos em apenso (Cód. 444718) a petição encartada às 

fls. 97/98, pela qual as partes noticiam que firmaram acordo extrajudicial, 
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sendo o mesmo devidamente homologado.

É o relatório. Decido.

3. Melhor analisando o feito, verifico que diante do acordo firmado nos 

autos em apenso, é certo que os presentes embargos perderam seu 

objeto.

4. A jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal De Justiça é farta na linha 

do entendimento acima esposado:

“E M E N T A - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO – SUPERVENIENTE ACORDO REALIZADO PELAS PARTES NOS 

AUTOS DE EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 

Constatada a extinção da ação de execução, os embargos à execução e 

o agravo perdem o objeto e devem ser extintos. ’’.

(Apelação Civel N° 70077150860, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 03/05/2019).

5. De fato, diante dos argumentos acima alinhavados não faz sentido o 

prosseguimento desse feito. Afinal, decorre da própria lógica do 

processo, mormente porque houve a perda superveniente do objeto da 

demanda, não tendo os embargantes, interesse processual em seu 

seguimento.

6. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 7. Custas e verbas honorárias conforme pactuado.

8. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos om as baixas de 

estilo.

9. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 290109 Nr: 9689-65.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AMARAL ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BFB LEANSING S/A-ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SEVERINO FILHO - 

OAB:16269/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos.

..

1. Intimem-se o requerente para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do pedido realizado pelo requerido em fls. 134.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 424009 Nr: 24113-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA AUTOMOVEIS, ENOQUE MASATIKA 

ISHIZKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas.

1. Concedo vistas à Defensoria Pública, para, querendo, impugnar a 

penhora realizada nos autos (fls. 70).

2. Em caso de inércia, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifeste a fim de dar o regular prosseguimento do feito.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 288292 Nr: 7735-81.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU ELIO DALE VEDOVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:MT 11.340-A

 Vistos.

..

1. Intimem-se o requerente para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do pedido realizado pelo requerido em fls. 245.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 321281 Nr: 17692-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL NORTE IND E COM DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA ME, JONILSON RODRIGUES DA SILVA, ALEMO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos...1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, em que o 

exequente peticionou, requerendo a suspensão da carteira de motorista 

do executado, bem como o cancelamento dos cartões de crédito, 

fundamentando seu pedido no artigo 139, IV, do CPC.2. Pois bem. O artigo 

139, IV, do CPC, estabelece que o juiz poderá determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária:“Art. 139. O juiz 

dirigirá o Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção 

do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.12. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 250622 Nr: 9898-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:MT 5.835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da parte autora requerendo que seja realizada a 

busca de endereço da parte requerida.

 2. Em análise aos autos, verifico que foram realizadas consultas de 

informações cadastrais através dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, 

conforme extratos de fls. 86 e 103.

3. Pois bem. É necessário frisar que a responsabilidade de trazer as 

informações aos autos pertence à parte e não ao juízo, caso assim não 

fosse estar-se-ia transferindo este encargo ao Poder Judiciário, o que, 

efetivamente, não pode ocorrer.

 4. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao autor, a fim de dar 

andamento útil ao feito, requerendo o que entender necessário.

5. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para que, em igual 

prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

6. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 249298 Nr: 8833-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE PADILHA LOANGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

..

1. Trata-se do pedido de pesquisa/bloqueio de bens dos executados 

através do sistema CNIB.

2. Pois, bem. Cumpre salientar que este Juízo não possui acesso ao 

sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Ademais 

trata-se de procedimento de fácil realização pela instituição financeira.

3. Posto isso, deixo de acolher o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para o autor manifestar nos autos, requerendo o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, manifeste interesse no prosseguimento da ação, 

sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 109163 Nr: 5046-40.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVCAR CENTRO AUTOMOTICO LTDA, 

DEOCLIDES GUIMARAES DA CUNHA, LUIZ CARLOS VIEIRA, MARIA 

APARECIDA GUIMARAES DA CUNHA VIEIRA, VANDA BRIGIDA DA SILVA 

SANTOS, GERALDO JOSE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo buscas de bens por meio 

do sistema ANOREG.

2. Cumpre salientar que este Juízo não possui acesso ao sistema 

ANOREG, por este motivo indefiro o pedido do autor.

3. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário para o deslinde do feito. Em caso de inércia do 

patrono, intime-se pessoalmente o autor para, em prazo igual, manifestar 

seu interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 347981 Nr: 14251-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMAKA COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, LUCIENE DE LYRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LOPES GODOY - 

OAB:77.167MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução proposta por ITAÚ UNIBANCO S.A em 

face de, KEMAKA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA E 

OUTRO, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito (fls. 93/94).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.95/96).

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Sendo assim, procedo, neste ato, a baixa dos valores bloqueados pelo 

sistema BACENJUD (fls. 57), conforme extrato em anexo.

6. Custas pagas na inicial.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 319440 Nr: 15817-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CAETANO ROSA, IURI CAETANO 

ROSA, MARIA MAGALHÃES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247 MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS – UNICRED MATO GROSSO 

em face de WILLIAM CAETANO ROSA, IURI CAETANO ROSA e MARIA 

MAGALHÃES ROSA, todos devidamente qualificado nos autos.

 2. Aportou ao feito que, cópia da sentença proferida nos autos de 

Embargos à Execução interposta pelos executados (cód. 385620), cujo 

mérito jugou prescrito o título aqui discutido (fls.113/114).

3. Assim, considerando a prescrição da pretensão do exequente, o 

arquivamento do feito é a medida que se impõe.

4. No tocante a penhora realizada nas contas do executado WILLIAM 

CAETANO ROSA (fls. 82/83), procedo ao desbloqueio da importância, 

consoante extrato que ora se junta.

 5. Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.

 6. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 444718 Nr: 9247-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO MUNERATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT/11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH MARIA BOTAN - 

OAB:16.904/PR, PARROANA KARINY MEDINA NOGUEIRA LIMA - 

OAB:87.286/PR

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de NIVALDO MUNERATTO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo (fls. 97/98), requerendo sua homologação e consequente extinção 

do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial.

5. No tocante ao petitório de fls. 101, onde o executado requer a intimação 

da instituição financeira para o devido cumprimento da clausulas da minuta 

de acordo, consigno que, o mesmo deve ser pleiteado em ação própria, já 

que com a devida quitação do débito, extingue-se a execução.

 6. Ademais, proceda-se o desbloqueio dos valores penhorados via 

BACENJUD, às fls. 75/76.

7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

8. Às providências.

..

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 308183 Nr: 4141-25.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos.

..

1. Intimem-se o requerente para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do pedido realizado pelo requerido em fls. 96.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313917 Nr: 10142-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:160262/SP, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o endereço do executado ser insufiente para o 

cumprimento do mandado, conforme certidão de fl. 81, impulsiono os autos 

à intimada da parte exequente para que informe nos autos endereço válido 

para a citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313921 Nr: 10146-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (Bairro 

Jardim dos Estados), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 385193 Nr: 2154-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AURELIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/MT 17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da parte autora requerendo que seja realizada a 

busca de endereço da parte requerida.

 2. Em análise aos autos, verifico que foram realizadas consultas de 

informações cadastrais através dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, 

conforme extratos de fls. 62 e 84/85.

3. É necessário frisar que a responsabilidade de trazer as informações 

aos autos pertence à parte e não ao juízo, caso assim não fosse 

estar-se-ia transferindo este encargo ao Poder Judiciário, o que, 

efetivamente, não pode ocorrer.

 4. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao autor, a fim de 

que dar andamento útil ao feito, requerendo o que entender necessário.

5. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para que, em igual 

prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

6. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 320159 Nr: 16546-93.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARGARETE GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 Vistos.

 1. Intimem-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

nos autos a respeito das alegações da instituição financeira, às fls. 91.

2. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313884 Nr: 10111-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO DAVE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, Ricardo Neves da Costa - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S.A, em desfavor de FRANCO DAVE SOUZA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, realizada às fls. 

50.

 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403019 Nr: 12935-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO MELILLO - 

OAB:sp 76.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712

 CERTIFICO QUE DANDO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DE 13/01/2020, 

PROCEDO NESTA DATA A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA INFORMAR 
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SEUS DADOS BANCÁRIOS, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84897 Nr: 6927-23.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DUTRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353270 Nr: 18183-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUS FERREIRA DE ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:OAB/MT7495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134

 CERTIFICO QUE DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO DE 18/12/2019, 

PROCEDO NESTA DATA A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

INFROMAR SEUS DADOS BANCÁRIOS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 294866 Nr: 15037-64.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BOTELHO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Caso reste positiva a busca, mantenham as informações em pasta 

própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 da CNGC, dando ciência 

do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência.

 3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse 

no prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318488 Nr: 14872-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETTORE DE O. SILVA COMERCIO - ME, ETTORE 

DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça´Bairros 

Cristo Rei -VG e Bandeirantes-Cuiabá), retirando a guia de pagamento 

através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393761 Nr: 7625-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P VARGAS CONSTRUTORA E PRE 

MOLDADOS LTDA ME, HUGO VARGAS MESQUITA, MARIA MARTA DA 

SILVA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro 

Centro Sul), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 393722 Nr: 7600-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADEMIA ART E FORMA LTDA - ME, 

SILVANIA MARTINS CAMARGO, GILBERTO SOUSA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Caso reste positiva a busca, mantenham as informações em pasta 

própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 da CNGC, dando ciência 

do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência.

 3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse 

no prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 421777 Nr: 22898-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS PERSIANAS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA - ME, IVAN MARCOS COSTA PEDROSO, LAIR GOMES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:OAB/MT: 11.754

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Caso reste positiva a busca, mantenham as informações em pasta 

própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 da CNGC, dando ciência 

do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência.

 3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse 

no prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 8537 Nr: 641-44.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - sob 

intervenção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ALVES TEIXEIRA, CLAUDEMIR 

ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carlos eduardo coimbra 

Donegatti - OAB:290.089 OAB-SP, CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13.486/MT, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - OAB:155456 

OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Caso reste positiva a busca, mantenham as informações em pasta 

própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 da CNGC, dando ciência 

do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência.

 3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse 

no prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 27038 Nr: 5338-69.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMISA DE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LESTER PONTES DE MENEZES 

JUNIOR - OAB:2657/RO

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Caso reste positiva a busca, mantenham as informações em pasta 

própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 da CNGC, dando ciência 

do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência.

 3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse 

no prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416783 Nr: 20341-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.E. TSURU-ME, ANDERSON EVANGELISTA 

TSURU, TSURU & TSURU LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairros: 

Parque do Lago, Cristo Re-VG e São João Del Rei-Cuiabá), retirando a guia 

de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544350 Nr: 11991-57.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER VALMOR COMPAGNONI, VALMOR JOSE 

MUNCIO CAMPANHONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198

 INTIMAÇÃO DO PATRONO JUDICIAL DA PARTE AUTORA PARA QUE 

TOME CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO JUNTADA ÀS FLS. 92 DOS 

AUTOS, INFORMAÇÕES PASSO A PASSO SOBRE COMO DEVERÁ 

ACESSAR O SISTEMA DO TJMT PARA A EMISSÃO DAS GUIAS DE 

CUSTAS PARCELADAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270989 Nr: 12916-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA FERREIRA CARDOSO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro 

Cristo Rei), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 273083 Nr: 16728-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - ME, 

VANIA VELOSO TRANIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo as últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada.

2. Pois bem. Conforme se verifica em decisão de fls. 134, o pedido já fora 

deferido por este juízo, estando os resultados da busca anexados em 

pasta própria, junto à secretaria.

3. Dessa forma, deixo de acolher o pedido retro e concedo o prazo de 05 

(cinco) dias ao exequente para que se manifeste nos autos.

4. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

5. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 206341 Nr: 2264-26.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANETE E ARANTES CANETE LTDA. - ME, 

ERNESTO NUNES CANETE, MARIA SILVANI ARANTES CANETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de expedição de ofício ao CNIB, para 

averbação junto aos bens do executado, haja vista tratar-se de 

procedimento que pode ser facilmente realizado pela parte, competindo a 

ela a realização de buscas e a consequente averbação, nos termos do 

art. 828 do Código de Processo Civil.

2. Desta forma, concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para 

requerer o que entender necessário. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo igual, 

manifeste interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção 

(art. 485 § 1º do CPC).

 3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 328482 Nr: 24805-77.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS

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

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE20366-D, MARITZZA FABIANE 

MARTINEZ - OAB:OAB/PE 711-B, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ DE 

SOUZA - OAB:OAB/PE 25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Acolho o pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD 

que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. No tocante ao pedido de buscas pelo RENAJUD, cumpre ressaltar que é 

uma ferramenta de busca de bens móveis (veículos) e não de endereço, 

utilizada ainda para restrição judicial no prontuário do veículo.

3. Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o exequente pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 409278 Nr: 16285-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T COSTA - ME, CLAUDIO ANTONIO 

TOMAZ COSTA, FLAVIO ANTONIO TOMAZ COSTA, CELIA CRISTINA 

CAMPOS ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Defiro o pedido de emissão da certidão premonitória.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233742 Nr: 13737-72.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 330341 Nr: 26632-26.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & RANDOW VIEIRA LTDA, DONIZETE 

VIANA DA SILVA, ROSINEIA VON RANDOW VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da parte autora requerendo a expedição de ofícios 

para obtenção do endereço da parte requerida.

2. Em análise aos autos, verifico que foram realizadas consultas de 

informações cadastrais através do sistema INFOJUD, conforme extrato em 

fls. 106/108.

3. Pois bem. É necessário frisar que a responsabilidade de trazer as 

informações aos autos pertence à parte e não ao juízo, caso assim não 

fosse estar-se-ia transferindo este encargo ao Poder Judiciário, o que, 

efetivamente, não pode ocorrer.

 4. Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao autor, a fim de 

que dar andamento útil ao feito, requerendo o que entender necessário.

5. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para que, em igual 

prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

6. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 389179 Nr: 4836-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DOS ANJOS FRANÇA - ME, ARLETE 

DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a busca de endereço da 

requerida ARLETE DOS ANJOS FRANÇA, no intuito de citá-la da presente 

ação.

 2. Pois bem. Em análise aos autos, verifico que às fls. 00, foi informado 

nos autos a realização de acordo entre as partes, sendo o mesmo 

homologado por este juízo em fls. 00.

3. Dessa forma, tendo em vista que a minuta de acordo consta a 

assinatura de todos os executados e que demostram sua ciência a 

respeito do feito, DOU POR VÁLIDA a citação de ARLETE DOS ANJOS 

FRANÇA.

4. Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o 

que entender necessário para o deslinde da ação.

5. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

6. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 297637 Nr: 18094-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALADAR INDÚSTRIA ALIMENTÍCIOS LTDA, 

MOISÉS JÚNIOR RIVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Acolho o pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD 

que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. No tocante ao pedido de buscas pelo RENAJUD, cumpre ressaltar que é 

uma ferramenta de busca de bens móveis (veículos) e não de endereço, 

utilizada ainda para restrição judicial no prontuário do veículo, bem como, 

cumpre salientar que este juízo não possui acesso ao sistema INFOSEG e 

SIEL.

3. Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o exequente pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no

 prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 333489 Nr: 2308-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BENITES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 43468 Nr: 7680-82.2002.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI, LUIZ GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIERSON RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente pugnando pela busca de endereço do 

executado, no sistema SREI – SISTEMA DE REGISTROS ELETRÔNICOS DE 

IMÓVEIS.

 2. É necessário ressaltar que este juízo não possui acesso ao respectivo 

sistema, motivo pelo qual indefiro o pedido retro.

3. No mais, a responsabilidade de trazer as informações aos autos 

pertence à parte e não ao juízo, caso assim não fosse estar-se-ia 

transferindo este encargo ao Poder Judiciário, o que, efetivamente, não 

pode ocorrer.

 4. Posto isso, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente 

manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

5. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429941 Nr: 37788-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE CRISTINA LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9475

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 437759 Nr: 5541-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo buscas de bens por meio 

do sistema SIEL - Sistema de Informações Eleitorais.

2. Cumpre salientar que este Juízo não possui acesso ao sistema SIEL, 

por este motivo indefiro o pedido do autor.

3. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário para o deslinde do feito. Em caso de inércia do 

patrono, intime-se pessoalmente o autor para, em prazo igual, manifestar 

seu interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 301061 Nr: 21760-02.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CEZAR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Acolho o pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD 

que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. No tocante ao pedido de buscas pelo RENAJUD, cumpre ressaltar que é 

uma ferramenta de busca de bens móveis (veículos) e não de endereço, 

utilizada ainda para restrição judicial no prontuário do veículo, bem como, 

cumpre salientar que este juízo não possui acesso ao sistema INFOSEG e 

SERASA.

3. Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o exequente pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 247509 Nr: 7344-97.2010.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia da Instituição financeira quanto a impugnação da 

penhora realizada nos autos (fls. 121), determino o levantamento do valor 

em favor do patrono do autor na conta indicada às fls. 122.

2. Após, remeta-se os autos ao arquivo.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 67956 Nr: 3714-43.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT METAL PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

LTDA., WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7.302-A

 Vistos.

..

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 283014 Nr: 1836-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON, 

SEBASTIÃO NUNES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 297635 Nr: 18092-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIFE AUTOMÓVEIS ESTACIONAMENTO E 

LAVA JATO LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 325469 Nr: 21854-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRCUITO AUTOMÓVEIS LTDA, JOÃO VINICIUS 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, DAUANY SGARAVATTI - OAB:18926/MS, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de pedido da parte autora requerendo a expedição de ofícios 

para obtenção do endereço da parte requerida.

2. Pois bem, acolho o pedido de busca de endereço, todavia a ser 

realizado pelo sistema INFOJUD, conforme extrato anexo.

3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 251087 Nr: 10305-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 270232 Nr: 15037-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 
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se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 337032 Nr: 5400-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESQUIVEL E ESQUIVEL LTDA, JUVENAL 

RODRIGUES ESQUIVEL, EDINA BOTELHO ESQUIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 407002 Nr: 15129-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARNEIRO CARVALHO CONSTRUTORA LTDA, 

JOSE ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NEVES BANDEIRA - 

OAB:182/RO

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 436424 Nr: 4852-25.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDI VEÍCULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 5311 Nr: 12452-98.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROSOLEM NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 17.980 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/MT

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposto por 

BANCO DO BRASIL em face de JOÃO ROSOLEM NETO, ambos 

devidamente qualificado nos autos.

2. Em que pese a decisão intimando da prescrição intercorrente (fls. 81), 

melhor analisando o feito, verifico que às fls. 61 a instituição financeira 

informou o cumprimento integral do acordo feito entre as partes, de modo 

que o débito objeto da ação está liquidado.

 3. Assim, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 

considerando que houve a extinção total da dívida.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 350448 Nr: 16166-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO ANTUNES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282819 Nr: 1639-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN JACOB DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carla beatriz rieffe franco - 

OAB:, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (Bairro 

Portal da Amazonia), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins
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 Cod. Proc.: 268257 Nr: 6849-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DONATO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 Vistos.

1. Considerando a inércia da Instituição financeira quanto a impugnação da 

penhora realizada nos autos (fls. 121), determino o levantamento do valor 

em favor do patrono do autor na conta indicada às fls. 122.

2. Após, remeta-se os autos ao arquivo.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 424211 Nr: 24206-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

...
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